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

M. Mehdi EKER 
Bakan 
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1. GİRİŞ 
Ülkemizde uygulanmakta olan Zirai Mücadele Teknik Talimatları, 1984 yılına 
kadar, 7 ayrı bölgede yer alan ve Mülga Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olan Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin (Adana, Ankara, 
Bornova/İzmir, Diyarbakır, Erenköy/İstanbul, Erzincan, Samsun Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüleri) konu uzmanları tarafından, bölgesel olarak hazırlanmıştır. 
Hazırlanan her talimat, enstitünün kendi bölgesinin bitki sağlığı sorunlarını 
çözmeyi amaçlamıştır. 
Daha sonra, 1984 yılında, aşağıda belirtilen konulardaki Zirai Mücadele Teknik 
Talimatları, Mülga Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü koordi-
nasyonunda, Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin laboratuar sistemi esas 
alınarak, araştırma enstitüleri konu uzmanları tarafından hazırlanmış ve 14 cilt 
halinde ülkesel olarak yayınlanmıştır:  
1- Hububat Zararlıları, 2- Hububat Hastalıkları, 3- Endüstri ve Süs Bitkileri Zarar-
lıları, 4- Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıkları, 5- Sebze ve Yem Bitkileri Zararlı-
ları, 6- Sebze Hastalıkları, 7- Meyve ve Bağ Zararlıları, 8- Subtropik Meyve Zarar-
lıları, 9- Meyve ve Bağ Hastalıkları, 10- Bitki Paraziti Nematodlar, 11-Depolanmış 
Ürün Zararlıları, 12- Genel Zararlılar, 13- Virüs Hastalıkları, 14-Yabancı Ot 
Bu ülkesel zirai mücadele teknik talimatlarının, yeni ilavelerle güncelleştirilerek 
tekrar basılması amacı ile, 1989 yılında KKGM koordinasyonunda hazırlıklara 
başlanılmış, 1991 yılında kurulan TAGEM’in desteği ile de son düzenlemeleri ya-
pılan bütün talimatlar, 1995 yılında dört cilt halinde yayınlanmıştır. Dördüncü ciltte 
sadece ilaç tavsiyeleri yer almıştır. Yeni ruhsat ve tavsiyelerden dolayı, güncelleş-
tirilmesi amacı ile, dördüncü ciltteki ilaç tavsiyeleri, genellikle iki yılda bir olmak 
üzere, Bakanlık veya özel sektör tarafından, ayrı bir kitap halinde yayınlanmıştır. 
Ancak, bu ülkesel talimatların da kısa süre içinde mevcudu tükenmiştir. 
Geçen zaman içinde, her yıl farklı kültür bitkilerinde, değişik hastalık, zararlı ve 
yabancı otları kapsayan yeni teknik talimatlar yürürlüğe konulmuş ve yeni araştır-
ma sonuçlarına göre, eski talimatlarda da değişiklikler veya ilaveler yapılmıştır.  
Hali hazırda, mevcut talimatlarda yapılan değişiklikler ile ihtiyaca göre hazırlanan 
yeni teknik talimatlar, TAGEM’in bitki sağlığı araştırmaları ile ilgili program 
değerlendirme toplantılarında veya bu amaçla düzenlenen toplantılarda görüşülerek 
uygulamaya verilmektedir.  
Gerek mevcudunun kalmaması ve gerekse yeni hazırlanan talimatlar nedeni ile, 
“Ülkesel Zirai Mücadele Teknik Talimatları”nın bir bütün halinde yeniden basıl-
ması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Bu kitap içinde yer alan bütün Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının redaksiyonu, 
TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda oluşturu-
lan komisyonlarda, araştırma enstitülerinden ve üniversitelerden gelen görüşler de 
dikkate alınarak yapılmıştır. 
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Hazırlanan bu ülkesel zirai mücadele teknik talimatları, zararlı etmenlere karşı 
tavsiye edilen bitki koruma ürünleri dışında yer alan bölümlerini içerecek şekilde, 6 
cilt olarak yayınlanmıştır. 
Bu kitaplarda yer alan zirai mücadele teknik talimatları, entegre mücadele 
prensipleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Teknik talimatlarda, kimyasal mücadele-
ye alternatif metotlara öncelik verilmiştir. Ayrıca, bu kitapta yer alan kimyasal 
mücadele dışındaki yöntemler, organik tarımda da tavsiye edilen yöntemlerdir. 
Zirai mücadele teknik talimatlarında yer alan zararlı etmenlerle mücadeleye 
başlamadan önce, ekosistem bir bütün olarak ele alınmalı, bütün zirai mücadele 
sorunları bir arada değerlendirilmelidir. Uygulanmakta olan yetiştirme teknikleri-
nin ve bir etmene karşı uygulanmasına karar verilen mücadele metotlarının, diğer 
zararlı etmenleri teşvik edici ve zararını artırıcı yönde olmamasına dikkat 
edilmelidir. Aksi takdirde, yeni zirai mücadele sorunlarının ortaya çıkması, 
kaçınılmaz olacaktır. 
Zirai mücadele teknik talimatlarının uygulanmasındaki en öncelikli husus, zararlı 
etmenin teşhisidir. Yapılan teşhis sonucuna göre ve etmen gerçekten mücadeleyi 
gerektirecek durumda ise, zararlı etmenin özellikleri de dikkate alınarak mücadele 
yöntemleri uygulanmalıdır. Mücadele yöntemlerinden, kimyasal mücadeleye 
alternatif yöntemlere öncelik verilmeli ve gereksiz yere kimyasal mücadele 
uygulanmamalıdır.  
Kimyasal mücadeleden önce, diğer tedbirlerin uygulanması sonucunda; pestisit 
kalıntısı olmayan ürünler elde edilmiş, doğal denge korunmuş ve çevre kirliliği 
yaratılmamış olacaktır. Kimyasal mücadelenin uygulanmasının zorunluluğu ortaya 
çıktığında ise, teknik talimat esasları doğrultusunda yapılan ilaçlamalardan azami 
fayda elde edilerek, bitki koruma ürünlerinin çevreye ve doğal dengeye etkileri 
asgari seviyede tutulacak, pestisit kalıntısı olmayan veya tolerans limitleri altında 
sağlıklı ürün elde edilmesi mümkün olacaktır.  
Bazı zararlı etmenlerin mücadelesinde, kimyasal mücadele etkili olmadığından, bu 
yöntem önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda kimyasal mücadele kesinlikle 
uygulanmamalıdır. Ayrıca, zararlı etmenlere karşı, Bakanlık tarafından ruhsat 
verilmemiş ve tavsiye edilmeyen bitki koruma ürünleri de kullanılmamalıdır. Aksi 
takdirde, bu şekilde kullanılan bitki koruma ürünleri etkili olamayacağı gibi, 
çevrenin gereksiz yere kirletilmesine, atılan bu zehirlerin besin zinciri içinde bize 
geri dönmesine, doğal dengenin bozulmasına ve ileride tamiri mümkün olmayan 
zararlara yol açacaktır. 
Kimyasal mücadelenin sakıncaları nedeni ile kimyasal mücadeleden önce 
diğer tedbirlerin uygulanmasına özellikle önem verilmelidir.  
Kimyasal mücadele uygulanması mutlaka gerekiyorsa, mutlaka Bakanlık tarafın-
dan tavsiye edilen, çevreye yan etkisi ve kalıntı riski en az olan bitki koruma 
ürünleri tercih edilmeli, teknik talimatlarda belirtilen zamanlarda, önerilen zirai 
mücadele aletleri kullanılarak ve tekniğine göre kimyasal mücadele yapılmalıdır. 
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ARPA ÇİZGİ YAPRAK LEKESİ 

Pyrenophora graminea Ito. and Kuribayaski 
[= Helminthosporium gramineum (Rabenh.)] 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmeninin eşeysiz dönemi, Drechslera graminea (Rabenh.) Shoemaker, 
olarak bilinmektedir.  

P.graminea’nin peritesyumları doğada nadiren görülür. Sonbaharda arpa kalıntıları 
üzerinde oluşur. Askosporlarının hastalığın hayat döngüsünde bilinen bir rolü 
yoktur. Konidiosporları, konidioforların ucunda demetler halinde oluşmakta, 
konidiospor şekli düz, uçları yuvarlaktır. Renksiz veya sarı-kahverengi, 7 çapraz 
septaya sahiptir. Konidiospor tüm hücrelerinden çimlenebilir.  

D.graminea’nin piknidyumları doğada nadir olarak görülür, küresel veya armut 
şeklinde, 70-176 µm çapında, sarıdan kahverengiye kadar değişen renkte, yüzeysel 
veya kısmen doku içinde bulunmaktadır. İnce, kırılgan duvarlı, kısa bir ostiole 
sahiptir. Pikniyosporları (1.4-3.2x1.0-1.6 µm) küre veya elipsoit şekilde, renksiz ve 
septası yoktur. Pikniyosporların, hayat çemberi üzerindeki rolü tam bilinmemek-
tedir. Kültürde P.graminea’nin miselyumları griden zeytin rengine kadar değişir.  

Arpa çizgi yaprak lekesi, konukçu bitki artıklarında yaşamını sürdürememekte; 
miselyumları tohumda, kabuk kısmında ve perikarpta taşınmaktadır. Böylece etmen 
bir mevsimden diğerine enfekteli tohum içindeki misel veya harman esnasında 
tohum üzerine bulaşmış konidiosporlar ile taşınır.  

Tohumdaki inokulumun fidelerde enfeksiyon yapabilmesi; bitkilerin çimlenme ve 
çıkışı süresince toprak sıcaklığı ve orantılı nemden büyük ölçüde etkilenmektedir. 
Toprak sıcaklığı 12°C altına düştüğünde ve toprak nemi orta düzeyde olduğunda 
daha fazla enfeksiyon oluşmaktadır.  

Çim enfeksiyonunda, fungusun penetrasyonu koleoptilden olur. Koleoptil içinde 
gelişen miselyum, sapta ilerleyerek bitkinin başaklanma dönemine kadar sistemik 
olarak yayılmaya devam eder. Sap ve yapraklarda belirtiler oluşturur. Hastalık 
belirtileri görülen yerlerde bol miktarda konidiospor oluşur.  

Enfekteli yapraklardaki konidiosporların oluşumu, bitkinin başaklanması ile dane 
gelişiminin erken dönemlerine kadar eşzamanlı olarak devam eder. Konidio-
sporların olgunlaşması için 12°C sıcaklık ve yaklaşık 16 saat süre gereklidir.  

Konidiosporlar rüzgarlarla sürüklenerek yakındaki başakların çiçeklerini enfekte 
eder, en şiddetli enfeksiyon dane gelişiminin erken dönemi sürecinde oluşur, 
çimlenen konidiosporlardan oluşan miseller, tohumda perikarpta yerleşir. Sıcaklık 
10-33°C olduğu zaman enfeksiyon oluşmaktadır. Hastalık etmeninin gelişmesi için, 
12-16°C optimum koşullardır 
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Arpa çizgi yaprak lekesi hastalığı etmeninin ilk belirtisi, fide döneminde yeni 
gelişen yapraklarda sarı çizgilerin oluşmasıdır. Bu çizgiler tüm yaprak uzunluğu 
boyunca ilerler ve yaprakta nekrotik lekeler oluşur. Zamanla çizgiler kahverengi bir 
renk alır. Bu kahverengileşme, fungusun konidiyal gelişmesini gösterir. Bitkide bir 
yaprak hastalanınca diğer yapraklar da sırasıyla hastalanır.  

 

   
Şekil 1. Arpa çizgi yaprak lekesinin arpa yapraklarındaki belirtileri. 

Arpa çizgi hastalığının bitkideki belirtileri olgunlaşma devresine kadar devam 
edebilir (Şekil 1). 

Enfekteli bitkilerin gelişimi geriler, boyları kısa kalır ve erken devrede, özellikle 
kuru tarım alanlarında bitki tamamen kurur. Başaklanma zamanı başaklar çıkış 
yapamayabilir, çıkış yapan danelerin cılız ve buruşuk, rengi kahverengiye dönmüş, 
ya da kınından tam çıkamamış, kılçıkları kıvrık şekilde olduğu görülür. Başaklar 
kından hiç çıkmadan da bitkiler kuruyabilmektedir. Ayrıca dane çimlenme 
kabiliyeti çok düşüktür. Belirtilerdeki değişimler; patojenin virülensi, konukçu 
duyarlılığı ve çevresel koşullarla ilişkilidir. 

Ülkemizde Arpa çizgi yaprak lekesi hastalığı kışlık ekim yapılan alanlarda görülen 
önemli arpa hastalıklarından biridir. İklim koşullarının uygun olduğu, yağışlı 

©Şevket ÜNLÜ ©Şevket ÜNLÜ 

©Şevket ÜNLÜ ©Şevket ÜNLÜ ©Şevket ÜNLÜ 
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yıllarda Orta Anadolu bölgesi arpa ekilişlerinde oldukça yaygın bir şekilde 
görülebilmekte, %10-15 ürün kaybına neden olabilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Arpa çizgi yaprak lekesi hastalığı etmeninin en önemli konukçuları arpa kültür 
çeşitleri ve yabani formlarıdır. Ayrıca Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) da 
konukçusu olarak saptanmıştır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıktan ari ve sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 

– Ekim nöbeti oldukça etkili bir mücadele yöntemidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 

Bu hastalığa karşı kimyasal mücadele olarak tohum ilaçlaması uygulanır.  

4.2.l. İlaçlama zamanı 

Tohum ekimden önce, önerilen bitki koruma ürünlerinden biri ile tohumlar 
ilaçlanmalıdır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

4.2.2. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohum ilaçlaması selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında yapılmalıdır. 

4.2.3. İlaçlama tekniği 

Bitki koruma ürünü, tohumun her tarafını kaplayacak şekilde uygulanmalıdır.  
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BUĞDAY SÜRME HASTALIKLARI 

 Adi Sürme [Tilletia caries (DC.) Tul., T. foetida (Wallr.)Liro.] 
 Cüce Sürme (T. contraversa Kühn.) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Sürme, Ülkemizde kör, karadoğu, karamuk gibi isimlerle de anılan bir başak 
hastalığıdır.  

Adi Sürme hastalığını iki etmen oluşturur. Bunlardan biri Tilletia foetida(=leavis), 
diğeri ise Tilletia caries’dir. Cüce sürme hastalığını ise T.contraversa oluşturmak-
tadır.  

Bu türlerin hastalık belirtileri, biyolojileri ve mücadelesi birbirlerine benzemekte, 
ayrımları ise sporların (klamidospor) mikroskopta incelenmesi ile yapılmaktadır. 
T.foetida’nın sporları oval, düz ve kenarları kalın zarlıdır. T.caries’in sporları ise 
yuvarlak veya ovala yakın, üzeri bal peteği gibi desenli, kenarları düzgün dişlidir. 
T.contraversa’nın sporları ise daha çok T.caries’in sporlarına benzemekte, fakat 
etrafı narin bir zar ile kaplıdır. 

Bu türlerin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de buğday çeşitlerini hastalandırma 
gücü birbirinden farklı olan ırkları mevcuttur.  

Buğday sürmesi enfeksiyonlarında ilk kaynak kör adı verilen hastalıklı tanelerdir. 
Hasat ve harman sırasında ezilen bu kör tanelerden çıkan sporlar sağlam tanelere 
ve toprağa bulaşır. Bulaşık tohumlar ekildiğinde, uygun koşullarda, tohumla 
beraber, sporlarda çimlenir ve oluşturdukları hif ile, tohumu koleoptilden enfekte 
eder. Böylece bitki bünyesine giren misel, onunla birlikte sistemik olarak gelişir ve 
çiçek devresinde başağa kadar ulaşır. Burada çoğalır ve tanenin içi Sürme sporları 
ile dolar. 

Tohum üzerinde bulunan sporların enfeksiyonu yanında, toprağa karışanların da 
bitkiyi hastalandırması mümkündür. Ancak, bu durum Ülkemiz için önemli 
görülmemektedir. 

Sürme sporlarının çimlenmesi için en uygun toprak nemi %23-30, enfeksiyon için 
ise toprak sıcaklığı 5-10°C’dir. Sürme sporları topraktaki canlılıklarını 3-5 yıl 
sürdürebilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığa yakalanmış buğday bitkileri, başaklar süt olum dönemine gelinceye kadar 
sağlamlardan ayırt edilemezler. Tarlada hasta bitkiler, sağlamlara nazaran biraz 
kısa boyludur ve daha uzun süre yeşil kalırlar. Cüce sürmede boy kısalığı çok daha 
belirgindir. Hastalıklı başakların renkleri mavimtırak-yeşil olup sağlamlara nazaran 
daha hafif olduklarından dik dururlar. Buğday çeşitlerinin birçoğunda sürmeli 
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başakların kavuzları açılarak kirli-gri renkte kör daneler görülür. Bazı çeşitlerde 
ise, bu daneler dıştan hiç belli olmaz. Bu nedenle pratik teşhis, kör danelerin 
parmaklar arasında ezilmesi ile olur. Parçalanan kör dane içinden fungusun 
kahverengi-siyah klamidosporları çıkar. Bunlar da içerdikleri “trimetil amin” 
maddesi nedeni ile balık kokusuna benzer koku yayarlar (Şekil 2). 

  
Şekil 2. Sürmeli danelerin bulunduğu buğday başağı (a); sağlıklı 

ve sürmeli buğday taneleri (b, c). 

Sürme hastalıkları dünyada ve ülkemizde buğday yetiştirilen her yere yayılmış 
olup, özellikle Cüce sürme Doğu Anadolu bölgesinde yaygın durumdadır. Sürekli 
olarak sertifikalı ve ilaçlı tohum kullanımıyla hastalık giderek azalmış ve 
halihazırda ekonomik anlamda zarar yapmamaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Sürme hastalığı etmenlerinin asıl konukçusu buğday (Triticum spp.) türleridir. 
Bunların dışında çavdar ve birçok yabani buğdaygil konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ  

4.1. Kültürel Önlemler 

─ Buğdayın ekim zamanı ile hastalık çıkışı arasında yakın bir ilişki vardır. Bu 
nedenle güzlük ekimler erken, yazlık ekimler ise mümkün olduğu kadar geç 
yapılmalıdır. 

─ Sertifikalı ve ilaçlı tohum kullanılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Tohum ilaçlaması en etkin mücadele yöntemidir. Tohumun yetiştirildiği tarladaki 
hastalık oranı ve Sürme sporları ile bulaşıklılık derecesi ne olursa olsun, 
ilaçlanması gerekir. Çünkü tarlada çok az sürmeli dane bulunsa bile, harman 

a 

b 

c 

sağlıklı hastalıklı 
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sırasında sporlar sağlam tohumlara bulaşır. Bu nedenle, bir sürme sporunun uygun 
koşullarda bir bitkiyi hastalandırmaya yeterli olduğu dikkate alındığında, tohumluk 
mutlaka ilaçlanmalıdır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Tohumlar ekim öncesi, önerilen tohum ilaçlarından herhangi biri ile metoduna 
uygun olarak ilaçlanırlar. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohumlar ilaçlama sistemi bulunan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında 
ilaçlanmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği  

Bitki koruma ürünü, tohum miktarına göre önerilen dozda kullanılmalıdır. Aksi 
halde düşük dozda etkisizlik ortaya çıkmakta, yüksek doz ise bazen tohum 
çimlenmesine olumsuz etki yapabilmektedir. Mümkün olduğunca yeni ilaçlanmış 
tohum kullanılmalıdır. Artan ilaçlanmış tohum var ise uygun depolama 
koşullarında depolanması halinde bir sonraki yıl kullanılabilir. 

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sürme hastalıklarında değerlendirme, sarı olum döneminden hasada kadar yapıla-
bilir. Bu dönemde yapılan kontrollerde, hastalıklı başak oranı %1 veya daha az 
olduğunda uygulama başarılı kabul edilir.  
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BUĞDAY PAS HASTALIKLARI 

Sarı pas  (Puccinia striiformis West) 
Kahverengi pas  (P. recondita tritici Rob. et Desm.) 
Kara pas  (P. graminis tritici Eriks. et Henn.) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Sarı pas (Puccinia striiformis West): Etmenin üredosporları (yazlık sporlar) 
yuvarlak veya oval, çeperleri dikenlidir. Teliosporlar (kışlık spor) ise uzunca, hücre 
çeperi kalın ve düz, iki hücreli, bu hücreler arası hafif boğumludur. 

Buğday tarlalarında ilkbaharda 10-15°C sıcaklık ve yüksek nem hastalığın gelişimi 
için en uygun ortamdır. Yaprakların üst yüzeylerinde makine dikişine benzer 
şekilde püstüller oluşur. Sıra veya sıralar üzerine dizilmiş noktacıklar biçiminde 
olan bu püstüllerin içinde etmenin yazlık sporları meydana gelir. Bu püstüller 
limon veya portakal rengindedir. İlkbaharda bu püstüllerden oluşan milyonlarca 
yazlık spor rüzgarla çevreye dağılır. Uygun koşullarda, taşındığı buğday bitkilerini 
enfekte ederek yeni püstüller oluştururlar. Üredosporların çimlenip konukçuya giriş 
yapabilmesi için yağış veya yüksek neme gereksinimleri vardır. Mevsim sonunda 
üredosporların yataklarından, aynı püstüllerde teliosporlar oluşur. Etmen yazı canlı 
kalan yabani buğdaygillerde, kışı ise güzlük ekilen buğdaylar üzerinde üredospor 
halinde geçirir.  

Kahverengi pas (P.recondita tritici Rob. et Desm.): Etmenin yazlık ve kışlık 
sporları genelde sarı pasınkilere benzerler. Hastalık etmeni, kışı ılıman geçen 
bölgelerde ve sahillerde üredospor halinde, güzlük ekinlerde ve yaz ortasında taze 
yaprak veren yabani buğdaygillerde geçirir. İlkbaharda yazlık sporlarını 
oluşturarak çoğalır ve rüzgarla yayılan sporlar, uygun koşullarda (yüksek nem ve 
15-20°C sıcaklık) yeni enfeksiyonlara neden olurlar. Bu etmenin yaşam çemberine 
bazen, ara konukçuları olarak da sedef otları (Thalictrum spp., Isopyrum spp.) 
girer. Kışı geçiren kışlık sporlar, ilkbaharda çimlenerek bazidiosporları 
oluştururlar. Bunlar rüzgarla ara konukçulara ulaşarak onları enfekte ederler. 
Yapraklarda çok sayıda piknidyum ve esiyum meydana gelir. Esiyumlarda oluşan 
esiyosporlar rüzgarla dağılarak buğdayları enfekte ederler ve sonra oluşan 
üredosporlarla yeni enfeksiyonlara neden olurlar. 

Kara pas (P.graminis tritici Eriks. et Henn.): Hastalık etmeninin üredio-
sporları elips şeklinde olup çevresi dikenlidir ve kahverengi renklidir. Kışlık sporu 
ise uzunca, iki hücreli, çeperi düz ve bir sapçık üzerindedir. 

Kara pas etmeni kışı hastalıklı bitki parçacıkları üzerinde kışlık spor formunda 
geçirir. Hastalık 19-26°C arasında ve yüksek nemde hızlı bir şekilde gelişir. Çim-
lenen teliosporlardan bazidiosporlar oluşur. Bazidiosporlar, Kara pasın ara konuk-
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çusu olan Hanım tuzluğu (Berberis spp.) veya Sarı boya ağacı (Mahonia spp.) 
yapraklarına ulaştığında çimlenerek enfeksiyon yapar. 

Bir süre sonra yaprağın üst yüzünde piknidyum, alt yüzünde esiyum oluşur. 
Esiyumlarda meydana gelen esiyosporlar rüzgarla buğday yaprak ve sapları üzerine 
taşınıp, uygun koşullarda çimlenerek, üredospor yatağı ve içinde yazlık sporları 
meydana getirirler. Bu sporlar da buğday bitkilerinde sekonder enfeksiyonlara 
neden olurlar. Buğday bitkilerinin olgunluk dönemine doğru, sap ve yaprak 
dokuları üzerinde, siyah renkte kışlık sporlar oluşmaya başlar.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Sarı pas: En erken görülen pas türüdür. Genellikle yapraklarda görülse de, sap ve 
başaklarda da zaman zaman görülebilir. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi 
şeklinde ve sarı renkte püstüller oluşur. Bu püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı 
için bu pasa “Çizgi pası” da denilir. Mevsim sonuna doğru yazlık sporların yerini 
siyah renkli kışlık sporlar alır (Şekil 3a). 

 
Şekil 3. Sarı pas’ın (a) ve Kahverengi pas’ın (b) buğday yaprağındaki belirtileri (Püstüller). 

Kahverengi pas: Genellikle yapraklarda görülür ve bu nedenle “Yaprak pası” 
olarak da isimlendirilir. Bunlar portakal sarısı veya koyu kahverengindedir. 
Hastalığın ilerlemesi ile püstüller üzerindeki epidermis parçalanır, ancak bu durum 
Kara pas’taki kadar belirgin değildir. Yazlık sporların içinde bulunduğu püstüller 
yaprak yüzeyinde düzensiz ve irili ufaklı olarak görülür (Şekil 3b). Bazen bu pasın 
belirtisi olarak, bir esas püstül etrafında çepeçevre bir veya iki daire halinde daha 
küçük püstüller oluşur ki, bu belirti özellikle kahverengi pasın tanımında önemlidir. 
Bu pas genellikle bitkilerde sarı pas’tan sonra kara pas’tan önce görülür. 

a b ©Şevket ÜNLÜ 
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Kara pas: Buğdayın yaprak, sap ve başaklarında görülen bir hastalıktır. İlk 
belirtiler yaprak ve saplarda oldukça büyük, oval veya uzunca koyu turuncu, 
çoğunlukla kahve renkli püstüllerdir. Püstüllerin yaprak epidermisini patlatarak 
yırtması nedeniyle, püstülleri çevreleyen epidermis beyaz yaka şeklini alır. Mevsim 
sonunda yazlık sporlar yerine, koyu kahverenginden siyaha kadar değişen renkte 
kışlık sporlar oluşur. 

Buğdayda pas hastalığından doğan zarar, iklim şartlarına göre değişir ve zaman 
zaman epidemi yaparak büyük zararlara neden olabilmektedir. Ürün kaybı, 
çeşitlerin duyarlılıklarına, çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına göre değiştiği 
gibi, yıldan yıla bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Buğday pas 
hastalıkları etmenleri, ülkemizin buğday üretimi yapılan bütün bölgelerine 
yayılmışlardır. Sarı pas, erken dönemde çıktığı için ülkemizde en önemli pas türü 
olup tüm bölgelerimizde görülmesi mümkündür. Kahverengi pas ve kara pas ise 
geç dönemde ortaya çıkmasından dolayı ekonomik öneme sahip değildir. 

3. KONUKÇULARI 

Buğday pas hastalığı etmenlerinin konukçuları, kültür ve yabani buğdaygil 
bitkileridir. Sarı pasın konukçuları buğday dışında kültür bitkilerinden arpa ve 
çavdar; kahverengi pasın konukçuları ise buğday dışında arpadır.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

─ Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekim 
yapılmamalıdır. 

─ Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır.  

─ Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır.  

─ Paslara karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanılmalıdır. 

─ Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. 
Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20°C sıcaklık) 
hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği 
durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını 
engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. 

İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum 
olasılığı varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir. Hasada 
bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.  
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4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlamalar yer aletleriyle yapılmalıdır. Özellikle büyük ekim alanları için ilaçla-
malarda iş genişliği fazla olan hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi 
ilaçlı su ile kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. 

Pasa karşı yapılacak mücadele ile yabancı ot ilaçlama zamanı uygun olursa 
ilaçların karışabilirliği dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Birim alana 
kullanılacak suyun tespiti için kalibrasyon yapılmalıdır. 

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yapılan ilaçlamanın başarısının değerlendirilmesi için, son ilaçlamadan, kullanılan 
ilacın etki süresi kadar bir zaman geçtikten sonra, tarlanın köşegenleri doğrul-
tusunda yürünerek, tesadüfen 100 bitkinin üstten itibaren üçüncü veya ikinci 
yaprağı alınır. Bu yaprakların her biri aşağıdaki 0-6 skalasına (geliştirilmiş Cobb 
skalası) göre incelenerek sınıflandırılır. 

Skala    
değeri         Hastalık şiddeti 

0 Sağlam 
1 Yaprağın %5’e kadarı püstüllerle kaplı 
2 Yaprağın %6-10’u püstüllerle kaplı 
3 Yaprağın %11-25’i püstüllerle kaplı 
4 Yaprağın %26-40’ı püstüllerle kaplı 
5 Yaprağın %41-65’i püstüllerle kaplı 
6 Yaprağın %66-100’ü püstüllerle kaplı 

İlaçlama öncesi ve ilaçlama sonrası elde edilen ortalama hastalık oranı 
karşılaştırılır. Eğer hastalık düzeyinde artış yoksa, uygulamanın başarılı olduğu 
kabul edilir.  
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BUĞDAY VE ARPA RASTIK HASTALIKLARI 
Buğday rastığı  (Ustilago nuda var. tritici Schaffn.) 
Arpa açık rastığı  (U. nuda var. hordei Schaffn.) 
Arpa yarı açık rastığı  (U. nigra Tapke) 
Arpa kapalı rastığı  [U. hordei (Pers) Lagerh.)] 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Buğday rastığı (Ustilago nuda var. tritici Schaf.): Hastalık etmeni fungusun mey-
dana getirdiği semptomlar, buğdayın çiçeklenme devresinde görülür. Hastalığa 
yakalanan taneler, siyah teliospor yığını haline dönüşür. Teliosporlar tane 
içerisinde çoğalarak ileri dönemlerde buğday tanelerinin çeperini patlatır. Sağlam 
bitki başakları çiçek devresinden sonra olgunluğa giderken, rastıklı başaklardaki 
sporlar da çevreye dağılır. Serbest kalan sporlar rüzgar, yağmur vs. ile buğday 
başaklarındaki çiçekler üzerine gelirler. Sporlar optimum 20-26°C(5-37°C) ve 
%60-90 orantılı nem koşullarında çimlenerek misel oluştururlar. Bu miseller tohum 
taslağını deler ve embriyoya yerleşir. Bu nedenle enfeksiyon çiçek veya embriyo 
enfeksiyonu olarak isimlendirilir. Enfekteli taneler dış görünüşleri ile sağlamlardan 
ayırt edilemezler. Bu hastalıklı taneler ekildiğinde tohumlar çimlenirken, embriyo 
içindeki miseller de gelişmeye başlar ve bitkinin sapı içinde onunla birlikte 
büyüyerek başağa ulaşır. Sağlam bitki başakları çiçeklenme devresine geldiği 
zaman, rastık hastalığına yakalanan başaklar siyah toz yığını halinde görülürler. 
Hastalık etmenleri bu şekilde hayat devrelerini tamamlamış olurlar (Şekil 4). 

Arpa açık rastığı (U. nuda var. hordei Schaf.): Hastalığın tanımı ve biyolojisi 
buğday rastık hastalığı ile aynıdır. Ancak çiçekler üzerine gelen sporların 
çimlenebilmesi için gereken koşullar optimum 18-20°C (5-30°C) ve %60-90 
orantılı nemdir. 

Arpa yarı açık rastığı (U. nigra Tapke): Bu hastalığa yakalanan bitkilerin başak-
ları siyah teliospor yığını şeklinde görülür. Önce bir zar ile kaplı olan bu sporlar 
sonradan zarın yırtılıp parçalanması ile çevreye dağılır. Arpa açık rastığından farklı 
olarak; sporlar rüzgar ile yayılarak sağlam başaklardaki tohum taslağı üzerine gelir 
ve ekim mevsimine kadar tanenin üzerinde veya kavuzun altında spor veya misel 
halinde yaşamlarını sürdürürler. Hastalık etmeninin spor veya miselleri ile bulaşık 
tohumlar ilaçlamadan ekildiğinde, tohum çimlenirken üzerindeki spor ve 
misellerde gelişmeye başlayarak çimlenmiş arpayı koleoptilden enfekte ederler. Bu 
dönemdeki çevre koşullarının, enfeksiyon oranı üzerinde önemli etkisi olmaktadır. 
Enfekte olmuş bitki, büyümesini sürdürürken, bitki içindeki misel de gelişmesine 
devam eder ve başak teşekkül ederken, tanelerin içini rastık miselleri doldurur. 
Daha sonra olgun sporlar oluşur ve taneyi çevreleyen zar parçalanarak sporlar 
etrafa dağılır ve sağlam bitkilerin çiçeklerine ulaşırlar. 
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Şekil 4. Buğday rastığının hastalandırdığı buğday başakları. 

Arpa kapalı rastığı [U. hordei (Pers) Lagerh.)]: Arpa bitkileri sarı olum dönemi-
ne geldiğinde, hastalığa yakalanmış başaklar kurşuni renkte görünmeye başlar. 
Hastalığa yakalanan bitkilerin başakçıkları üzerinde siyahımsı-gri renkte ince bir 
çeper bulunur. Hasat veya harman sırasında ezilen ve parçalanan başaklardan 
çevreye dağılan sporlar sağlam danelere bulaşırlar. Bulaşık daneler ilaçlanmadan 
ekildiğinde, tohum çimlenirken, üzerindeki sporlar da çimlenir ve çimlenen 
sporların miselleri çimlenmiş arpayı koleoptilden enfekte ederler. Enfeksiyon için 
optimum sıcaklık 15-20°C (5-35°C)’dir. Bundan sonra enfekte olmuş bitki ile 
beraber ve onun içinde büyümeye devam eden misel başağa ulaşır ve danelerin 
içini doldurur (Şekil 5). 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Buğday rastığı ve Arpa açık rastığı: Çiçeklenme devresinde rastık hastalığına 
yakalanmış başaklar siyahlaşmış görünümleri ile sağlamlarından kolayca ayırt edi-
lebilir. Sporların çevreye dağılması ile geride sadece başak ekseni kalır (Şekil 4).  

Arpa yarı açık rastığı: Danelerin üstü başlangıçta gri renkli bir çeper ile kaplıdır 
ve başak üzerindeki kılçıklar da yerini korumaktadır. Sarı ve tam olum döneminde 
ise dane çeperi patlamakta, kılçıklar dökülmekte ve sporlar çevreye dağılmaktadır. 
Bu nedenle tarlada, Arpa açık rastığı ve Arpa yarı açık rastığı birbirinden ayırt 
edilememektedir. 

Arpa kapalı rastığı: Sarı olum döneminde hastalığa yakalanmış başaklar kurşuni 
renkte görülür ve hastalıklı danelerdeki çeper, hasada kadar parçalanmadan kalır. 
Ancak dolgun görünümlü daneler tırnakla kolayca ezilebilmektedir (Şekil 5). 

Rastık hastalıkları, Ülkemizin her bölgesinde görülebilmektedir. Ancak, sürme ve 
rastık hastalıklarına karşı ilaçlı tohum kullanımın yaygınlaşması nedeniyle bu 
hastalıklar ekonomik önemde zarar meydana getirmemektedir.  

©Fahri TATLI 
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Şekil 5. Arpa kapalı rastığı hastalığına yakalanmış arpa başakları (a); sağlıklı ve hastalıklı 

arpa başağı (b). 

3. KONUKÇULARI 

Buğday rastığının başlıca konukçusu buğdaydır. Ayrıca triticale, çavdar, yabani 
buğday (Aegilops spp.) ve ayrık (Agropyron spp.) gibi bazı yabani buğdaygiller de 
enfekte olabilmektedir. Arpa rastık hastalıklarının konukçuları ise kültür ve yabani 
arpadır.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

Öncelikle sertifikalı tohumluk kullanılmasına özen gösterilmeli veya hastalığın 
görülmediği alanlardan tohumluk alınmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

Bu hastalıklara karşı kimyasal mücadele olarak tohum ilaçlaması uygulanır. Bu 
amaçla; buğdayda hem Sürme hem de Rastık hastalıklarını kontrol eden; arpadaki 
Rastık hastalıklarında ise, her üç hastalığı da önleyen bitki koruma ürünleri tercih 
edilmelidir. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Tohum ekiminden önce önerilen kullanılacak bitki koruma ürünlerinden biri ile 
tohum ilaçlanmalıdır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

a 

sağlıklı 

b 

hastalıklı 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Tohumlar, ilaçlama sistemi bulunan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında 
ilaçlanmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaç, tohum miktarına göre önerilen dozda kullanılmalıdır. Aksi halde düşük dozda 
etkisizlik ortaya çıkmakta, yüksek doz ise bazen tohum çimlenmesine olumsuz etki 
yapabilmektedir. Mümkün olduğunca yeni ilaçlanmış tohum kullanılmalıdır. Artan 
ilaçlanmış tohum var ise uygun depolama koşullarında depolanması halinde bir 
sonraki yıl kullanılabilir. 

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Rastık hastalıklarında değerlendirme sarı olum döneminden hasada kadar 
yapılabilir. Bu dönemde yapılan kontrollerde, hastalıklı başak oranı %1 veya daha 
az olduğunda uygulama başarılı kabul edilir.  

 

 

 

BUĞDAY VE ARPADA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Fusarium spp.  
Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 
Rhizoctonia spp. 
Pseudocercosporella herpotrichoides Ggt.  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Buğday ve arpada kök ve kök boğazı yanıklığına neden olan etmenlerin başında 
Fusarium culmorum (WG Smith) Sacc., F.pseudograminearum Aoki & O'Donnell, 
Bipolaris sorokiniana (Sacc.), Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven ve 
Pseudocercosporella herpotrichoides Ggt. gelmektedir. Diğer Fusarium türlerin-
den bazıları da hastalık şiddetini artırır. Bu fungusların kesin tanıları ancak 
laboratuvar çalışmalarıyla yapılabilir. Toprakta bitki artıkları üzerinde iki yıldan 
fazla canlı kalabilirler. Bitki artıklarının toprak yüzeyinde bekletilmesi durumunda 
canlılıklarını sürdürürler. Bu funguslar toprak kökenli olup tohumla da 
taşınabilmektedir.  

F.pseudograminearum’un fialitleri üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme 
oluşur. Makrokonidileri belirgin ayak hücreli ve genellikle 5-6 bölmeli olup hafifçe 
kıvrık ve düz şekillidir. Besi yerinde klamidospor oluşturmakta, PDA ve SNA gibi 
ortamlarda karmen kırmızısı bir renk almaktadır.  
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F.culmorum ise kültürde bol miktarda kısa ve kalın görünümlü makrokonidiyum 
oluşturur. Makrokonidiyumları genellikle 4-5 bölmeli olup, belirgin bir ayak hücre-
si yoktur. Kültürde klamidospor oluşturmakta ve meydana getirdiği pigmentler 
nedeni ile somon rengi oluşmaktadır. 

B.sorokiniana’nın konidioforları koyu kahverengi, kısa ve çoğunlukla tek veya 
küçük guruplar halinde düz veya kıvrık 110-150x6-10 µm boyutlarında, konidi-
osporları ise 3-10 bölmeli ve 60-120x5-20 µm boyutlarındadır. Hastalık etmeni bir 
yıldan diğerine tohumlarla ve tarlada kalan hastalıklı bitki artıklarıyla geçmektedir.  

Fusarium türleri kurak geçen uzun ilkbahar periyodundan sonraki yağışlarda 
şiddetli hastalık oluşturur. Oksijenin yetersiz olduğu ağır topraklarda ve zayıf 
topraklarda hastalık daha fazla ortaya çıkar.  

Rhizoctonia cerealis’in hifleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar oluşturur. Yan 
dallar üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme oluşur. Miseller bölmeli genç-
ken şeffaf sonra sarımtırak olup yaşlandıkça koyu kahve bir hal alır. Sonbaharda 
yağışların ve sulamanın iyi olması durumunda bitkiler Rhizoctonia’nın oluşturduğu 
hastalığa daha dirençli olurlar. Toprak işlemesinin az veya hiç yapılmadığı 
tarlalarda ise hastalık daha şiddetli gelişmektedir. Hastalık etmeni toprakta uzun 
süre canlı kalabilmektedir. Rhizoctonia hifleri ile bitkileri enfekte eder.  

P.herpotrichoides’in vejetatif miselleri genellikle sarı ile kahverengi uzun hücre-
lere sahip olup, stroma miselleri ise çok hücreli kalın duvarlı ve poligonaldir. 
Bitkide yaralar içinde fungusun miselleri bulunur. Sporları çoğunlukla 5-7 bölmeli 
olup, PDA besiyerinde az sayıda da olsa gelişebilen, ince uzun yapıda, genellikle 
40-60x1.5-3.5 µm boyutlarındadır. Fungus enfekteli bitki artıklarında yaşamını 
sürdürür. İlkbahar yağışlarında fungusun hifleri genç yaprak kınlarına ulaşır ve 
yaprakları enfekte eder.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Fusarium’ların oluşturduğu hastalık belirtileri çiçeklenme döneminde oluşan beyaz 
başaklarla dikkati çeker. Bu etmenler taban arazilerde ve stres faktörlerinin daha 
etkili olduğu arazilerde daha etkili olmaktadır. Gövdede çürüklük oluşturan 
Fusarium’ların oluşturduğu yaralarda gövde kurtları da zarar yaparak sapı içinden 
keser ve beyaz başak oluşumuna neden olur. Şiddetli enfeksiyona uğramış 
bitkilerin alt yaprak kınlarında sap ve boğumda bal rengi bir görünüm olur. Bazı 
dönemlerde bitki gelişme döneminin ortasında bitkiler ve kardeşlerinde veya fide 
döneminde sararma ve ölüm meydana gelir. Enfekteli bitkilerin başakları bükülür 
bazı başaklarda tane oluşmaz (Şekil 6, 7). 

F.pseudograminearum ve F.culmorum bitkinin tacında ve yaprak kınının altında 
pembe bir renklenme oluşturur. Enfekteli kökler plastik bir torbaya konulursa çok 
kısa bir sürede bu pembe renklenme çok bariz bir hal alır. Bu hastalık için uygun 
şartlar oluştuğunda üründe %50 veya daha fazla kayıplara neden olur. 
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Şekil 6. Kök ve kök boğazı çürüklük etmen-

lerinin buğdayın çeşitli dönemlerin-
de kök ve kökboğazındaki zarar 
şekilleri. 

 
 
 

  
Şekil 7. Fusarium spp.’nin başaklardaki zararı. Şekil 8. Bipolaris sorokini-

ana’nın başaktaki 
zararı. 
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B.sorokiniana, bitkilerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm organlarda hastalık 
meydana getirmektedir. Bu nedenlerle tane ölümleri, fide yanıklığı, kök ve 
kökboğazı çürüklüğü; yapraklarda noktalar halinde nekrotik lekeler; başakta kavuz 
ve tane yanıklığı, embriyo kararmasına ait belirtiler meydana getirmektedir (Şekil 
6, 8, 9). Fungusun kök ve kökboğazında meydana getirdiği lekeler koyu veya soluk 
kahverengi görünümdedir. 

Rhizoctonia cerealis’in oluşturduğu 
hastalığın tipik belirtileri erken dev-
rede başlar. Bitkilerde gelişme geri 
kalır. Enfekteli bitkiler donuk, mor 
veya koyu yeşil bir renk alır. Bitkilerin 
kök sistemleri daha kısa olur ve kök-
leri kahverengi bir görünüm alır. Bitki-
lerin saplarında kenarları belirgin oval 
lekeler oluşur. Hastalık buğdayın çeşit-
li gelişme dönemlerinde etkili olur. Bu 
nedenle bitkilerde fide yanıklığı, kök 
ve kökboğazı yanıklığı ile sap çürük-
lüğü de meydana getirir (Şekil 6).  

P.herpotrichoides, genç yaprak kınla-
rında, daha sonra da bitki sapında 
hastalığın tipik belirtisi olan donuk 
oval lekeler meydana getirir. Lekelerin kenarları kahverengi olup kök boğazı ve alt 
yaprak kınında toprak seviyesinde görülür. Lekelerin ortasında ve sapta siyah 
stromaya ait püstüller göze çarpar. Hastalık erken devrede fide ölümlerine neden 
olur. İleri devrelerde enfeksiyona uğrayan dokular çürüdüğünden bitkiler bu çürük 
kısımlardan kıvrılmakta ve çeşitli yönlere doğru gelişigüzel yatmaktadır. Ayrıca 
hasat döneminde boş başaklar ve cılız, buruşuk tanelerin oluştuğu başaklar göze 
çarpmaktadır. 

Buğday ve arpada kök ve kökboğazı çürüklükleri yıllara göre değişik şiddetlerde 
görülmektedir. Bölgelere göre etmenlerin dağılımı değişmekte, F.pseudogramine-
arum ve P.herpotrichoides Marmara ve Ege Bölgesinde daha yaygın olmakla 
birlikte F.culmorum ve R.cerealis’e her bölgede yaygın olarak rastlanmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda hastalık oluşturabilir. Bunların 
başında buğday, arpa ve diğer Hordeum türleri ile Triticale, yulaf ve çavdar gel-
mektedir. 

 

 

 
Şekil 9. Bipolaris sorokiniana’nın yaprak 

(a) ve bayrak yaprağındaki (b) 
zararı. 

a b 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Etmenler hem tohum hem de toprak kökenli funguslar oldukları için 
mücadelesi zordur. Mücadele için mutlaka kültürel önlemlere uyulmalıdır.  

– Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Erkenci çeşitler hastalıklara 
geççi çeşitlerden daha fazla duyarlıdır. 

– İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun 
olmalıdır. 

– Ekimden önce topraktaki yeşil bitki ve bitki artıklarını yok etmek amacı ile 
toprak işlemesi yapılmalı ya da herbisit uygulaması ile ortadan 
kaldırılmalıdır. 

– İyi bir gübreleme ile bitkide dayanıklılık oluşması sağlanmalıdır. 

– İz elementlerin eksikliği giderilmelidir. 

– Fusarium spp.’nin yoğun olduğu tarlalarda bu etmenlerin konukçusu 
olmayan bitkilerin yanında yulafta ekilebilir. Yulaf bu etmenlerin saldırısına 
hassastır ancak bu funguslar yulaf içinde çok yavaş geliştiği için kısa sürede 
yok olmaktadır. Fusarium spp. için 2-3 yıllık rotasyon uygun olur. 

– Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi önemlidir.  

– Anızların gömülmesi hastalığın enfeksiyon seviyesini düşürür. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

4.2.l. İlaçlama zamanı 

Tohumluk ekiminden önce tohum ilaçlarından biriyle ilaçlanmalıdır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohumluğun ilaçlama düzeneği olan selektörlerde ilaçlanması tercih edilmelidir. 
Selektör bulunmayan yerlerde ilaçlama bidonları ile ilaçlama yapılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamada kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun bütün yüzeyini tamamen 
kaplamasına özen gösterilmelidir.  
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5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Birbirine yakın ve benzer ilaçlı ve ilaçsız tarlalarda bitkilerin 2-4 yapraklı olduğu 
devrede ve süt olum devresinde ilaçlamanın değerlendirilmesi yapılmalıdır.  
Değerlendirmede,  

1-5 da  için  30 m  
6-10 da  için  2x30 m 
11-25 da  için  4x30 m 
26-50 da  için  6x30 m 
50-100 da  için  8x30 m 
100 da’dan fazla tarlalarda  10x30 m  

uzunluğundaki sıralarda yer alan bitkiler sayılır veya buğday ve arpa ekili 
tarlalarda köşegenler doğrultusunda gidilerek;  

─ 100 dekara kadar olan tarlalarda, tarlanın 5 değişik yerinde,  
─ 101-1000 dekar arasında olan tarlalarda, tarlanın en az 10, değişik yerinde, 
─ 1000 dekardan daha geniş tarlalarda, tarlanın en az 15 değişik yerinde, 

1m2’lik çember içine giren bitkiler 0-7 skalasına (Aktaş ve Bora, 1981) göre 
değerlendirilir. 

Skala    
değeri         Hastalık şiddeti 

0 Bitki sağlam (%0) 
1 Bitkide az sararma (%1-15) (Kök ve kök boğazı sararmış)  
3 Bitkide orta derecede sararma (%16-40) (Kahverengileşme 1. yaprak 

kınına kadar ilerlemiş)  
5 Bitkide şiddetli sararma (%41-70) ( Kök ve kökboğazı kahverengi ve 

yapraklarda lekeler var)  
7 Bitki ölmüş (%71-100) 
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BUĞDAYDA BAŞAK YANIKLIĞI 
Fusarium culmorum (WG Smith) Sacc.  
F. graminearum Schwabe 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Buğday başak yanıklığına Fusarium spp. neden olmaktadır. Ancak bunlar 
içerisinde Fusarium graminearum (WG Smith) Sacc. ve F.culmorum Schwabe en 
önemlileridir. Bu funguslar mısır ve diğer buğdaygillerin bitki artıklarında misel, 
konidiospor, klamidospor veya eşeyli spor halinde kışlar, ilkbaharda nemli hava 
şartlarında rüzgar ve su ile taşınarak hububat bitkisinin başaklarına ulaşır. Enfek-
siyon için en uygun şartlar; 48–72 saat süren nemli hava, 23-25°C sıcaklık olmakla 
birlikte nemli havanın 72 saati geçmesi durumunda daha serin havalarda da 
enfeksiyon oluşturabilir. Fungus sporları tanenin içinde, dış kabuğunda ve başağın 
diğer parçalarında gelişmekte olup, uygun şartlar oluştuğu takdirde hastalık yıldan 
yıla artabilir. 

Hastalık etmenlerinden F.culmorum’un makrokonidiyumları kısa, renksiz, enli 
veya şişkin, bir tarafı düzgün kıvrılmış, diğer tarafındaki apikal hücresi ise ayırt 
edilebilir şekilde ayak hücresi ile kıvrılmıştır. Konidiospor genellikle 3-5 bölmeli 
ve 26-40x4-6 μm boyutlarındadır. Sporodokiyum oluştururlar ancak mikrokonidi-
yum ve perites oluşturmazlar. Klamidosporları oval, küre biçiminde, düzgün veya 
pürüzlü duvarlı, tekli, zincir şeklinde veya küme şeklinde olup hif boyunca 
aralıklarla bulunur. F.graminearum’dan oldukça homojen, kısa, ayırt edilebilir 
bölme, kalın duvar ve enli makrokonidiyumları ile ayırt edilebilir. 

F.graminearum’un makrokonidiyumları belirgin ayak hücreli ve genellikle 5-6 
bölmeli olup, 35-62x2.5-5 μm boyutlarında hafifçe kıvrık ve düz şekillidir. Tek 
veya zincir halinde klamidospor oluştururlar.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık çiçeklenme döneminden sonra buğdayın bir veya birden fazla başak-
çığının beyazlaşması veya vaktinden önce olgunlaşması ile tanınabilir. Başaklar süt 
olum devresine geldikten sonra hastalıklı başakların açık sarı bir renk alması, geri 
kalan sağlıklı başakların yeşil ve sağlıklı görünümde olması çok belirgin olarak 
hastalığın ayırt edilmesini sağlar (Şekil 10).  

Enfekteli başakların kaidesinde ve devamında, açık pembe veya pembemsi renk 
meydana gelmesi ve fungusun misellerinin başağı sarmasıyla hastalık tipik bir hal 
alır (Şekil 10). Bu renklenme yaz dönemindeki fungus sporlarının yoğunluğuyla 
ilgilidir. Şiddetli enfekte olmuş başaklardaki taneler grimsi-beyaz, pembemsi veya 
kırmızımsı renk alır. Suni besi ortamında bu renk daha bariz şekilde görülür (Şekil 
11). Çoğunlukla kötü bir şekilde büzülmüş ve bükülmüştür ve tohum kabuğu dik-
kati çekecek şekilde sertleşmiş, pul pul olmuştur. Hasat zamanında eğer fungusun 
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gelişmesine elverişli şartlar oluşmuşsa ilk bulaşmalardan sonra başaklarda benek-
ler, mavi-siyah kısımlar oluşur ki, bu sporları taşıyan yapılardan kaynaklanmak-
tadır. Hastalığın şiddetinin artmasında özellikle çiçeklenme dönemindeki yağış-
ların etkisi büyüktür. 

 
Şekil 10. Başak yanıklığının buğday başaklarındaki belirtileri. 

 

 
Şekil 11. Suni besi ortamında, hastalıklı buğday 

tanelerinden fungal gelişimin üstten ve alttan 
görünümü. 

Buğdaydan sonra mısır ekimi yapılan alanlardaki başak yanıklığı, buğdaydan sonra 
diğer hububat bitkileriyle rotasyona göre daha fazla olabilmektedir. Hastalıktan 
dolayı önemli miktarlarda başaktaki tane sayısı azalmakta, bin tane ağırlığı 
düşmekte ve tane kalitesi bozulmaktadır.  

Hastalık ülkemizin Akdeniz ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. İklim 
koşullarının hastalığın lehine gelişebileceği çiçeklenme devresindeki uzun süreli 
yağışlar ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi durumlarında, hastalığın her yıl 
dikkatle gözlenmesi ve önlemlerin alınması gerekir. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda hastalık oluşturabilir. Bunların 
başında buğday, arpa, Triticale ve diğer Hordeum türleri gelmektedir. 

©Zafer UÇKUN 

©Zafer UÇKUN ©Zafer UÇKUN © Fahri TATLI 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Etmenler hem tohum hem de toprak kökenli funguslar oldukları için 

mücadelesi zordur. Mücadele için mutlaka kültürel önlemlere uyulmalıdır.  
– Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Erkenci çeşitler, hastalıklara 

geççi çeşitlerden daha fazla duyarlıdır. 
– İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun 

olmalıdır. 
– Ekimden önce topraktaki yeşil bitki ve bitki artıkları, toprak işlemesi yada 

herbisit uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır. 
– Toprak analizi yapılarak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, 

özellikle aşırı azot kullanımından kaçınılmalıdır. 
– Hastalığın yoğun görüldüğü alanlarda 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

Kimyasal mücadele için ruhsatlı bir ilaç mevcut değildir. 

 

 
 

BUĞDAYDA SEPTORYA YAPRAK LEKESİ 
Septoria tritici Rob. in Desm. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Özellikle buğdayı enfekte eden S.tritici’nin neden olduğu bu hastalık, uygun 
koşullarda triticale ve çavdarı da enfekte edebilir. Bazen arpa ve bazı yulaf türleri 
üzerinde de görülür. 

S.tritici, enfekteli ürün artıklarında ve kendi gelen buğday üzerinde yaşamını 
sürdürür. Enfekteli artıklar, şayet derin sürülmemişse ve çürümemişse 3 yıldan 
fazla canlı kalabilir ve spor üretebilirler. 

Yağışlı hava süresince, enfekteli anız veya ürün artıkları üzerinde, toprak yüzeyin-
de sporlar ürer. Buğday yaprakları üzerine yağmurla veya rüzgârla gelen sporlar, 
yaprak üzerinde ıslaklık en az 6 saat süreklilik gösterdiğinde çimlenir ve yaprağı 
enfekte ederler. Yapraklar 2-3 gün süreyle ıslak kaldığında enfeksiyon oranı 
yükselir. Hastalığın yaprakta gelişmesi sonucunda piknitler oluşur. 

Piknitler gri-kahverengi ve küremsi olup, yaprak dokusu içinde gömülü olarak bu-
lunurlar. Olgunlaşan piknitlerden nemli ortamlarda beyazdan devetüyü rengine ka-
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dar değişen renkte spor kitlesi (pikniyospor) dışarı akar. Enfekteli boğumlar üzerin-
de bazen koyu renkli ve dokuya gömülmüş noktalar şeklinde piknitler görülür 
S.tritici konidiosporlarının (pikniyospor) çimlenme sıcaklıkları optimum 20-
25°C’dir. Hastalık etmeninin 5°C’den 35°C’ye kadar geniş bir sıcaklık isteği 
vardır. Havanın sıcak ve kurak dönemleri veya kış soğukları hastalık gelişmesini 
durdurur. Enfeksiyonlar, uygun sıcaklık ve birbirini takip eden yağışlı havalar 
süresince devam eder. 
Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda bulaşmadan 14-21 gün sonra görülmekle 
birlikte, orantılı nemin yüksek olduğu durumlarda 5-6 gün sonra da görülebilir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri, yaprak üzerinde damarlar ile sınırlandırılmış, küçük, 
düzensiz, kırmızımsı-kahverengi lekeler şeklindedir. Hastalık, kül rengi lekelerin 
merkezinden gelişir. Bu lekelerin genişlemesi ve birleşmesi sonucunda yaprağın 
tümü lekelerle kaplanır (Şekil 12a,b,c). Daha sonra lekeler üzerinde küçük koyu 
noktalar şeklinde piknitler görülür, bu nedenle hastalık “benekli yaprak lekesi” 
olarak da bilinir (Şekil 12d,e). Bazen aynı bitkide diğer yaprak hastalıkları da 
görülebilir (Şekil 12e). Bu nedenle hastalıklar karıştırılmamalıdır. 

 

  
Şekil 12. Septorya yaprak lekesi’nin buğday yapraklarınadaki belirtileri (a-e), hastalığın 

piknitleri (d, e) ve aynı yaprakta piknitler ile birlikte bulunan pas püstülleri (e). 

c d e 

Pas püstülleri 

©Şevket ÜNLÜ ©Şevket ÜNLÜ © Fahri TATLI 

© Fahri TATLI © Fahri TATLI a b 
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Hastalık, ilk olarak alt yapraklarda görülür. Daha üst yapraklara yayılma hızı, çevre 
koşullarına ve çeşidin duyarlılığına bağlı olarak değişir. Hastalığın şiddeti, bitki 
olgunluğa yaklaştıkça azalmaktadır.  

Septorya yaprak lekesi, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde de görülmekle 
birlikte özellikle Akdeniz Bölgesinde zaman zaman epidemilere neden olarak 
ekonomik önemde zararlar meydana getirir. 

3. KONUKÇULARI  

Septorya yaprak lekesinin, buğdaydan başka diğer konukçular üzerinde 
hastalandırma gücü zayıftır. Arpa, çavdar ve diğer buğdaygiller, özellikle de Poa 
spp. ve Agrostis spp. konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

─ Duyarlı çeşitlerin ekiminden kaçınılmalı, dayanıklı çeşitler ekilmelidir. 

─ Ekim nöbeti uygulanmalıdır.  

─ Derin sürüm yapılarak, bitki artıklarının toprağa gömülmesi sağlanmalıdır. 

─ Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle gereğinden 
fazla azotlu gübre kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

─ Sık ekimden kaçınılmalı, mibzerle ekim tercih edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum 
olasılığı varsa yeşil aksam ilaçlaması uygulanır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın 
döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst 
kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması 
beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı 
havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya 
gerek duyulabilir. İlaçlamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda, bitki koruma 
ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlamalar yer aletleriyle yapılmalıdır. Özellikle büyük ekim alanları için 
ilaçlamalarda iş genişliği fazla hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. 
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4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlama öncesi kullanılacak su miktarı kalibrasyonla saptanmalıdır. Erken 
dönemde (sapa kalkma başlangıcına kadar), oluşabilecek epidemik durumlarda ilaç 
karışabilirliği dikkate alınarak yabancı ot mücadelesi ile birleştirilebilir. 

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yapılan ilaçlamanın başarısının değerlendirilmesi için, son ilaçlamadan kullanılan 
ilacın etki süresi kadar bir süre geçtikten sonra, tarlanın köşegenleri doğrultusunda 
yürünerek rasgele 50 bitkinin üstten itibaren 4 yaprağı aşağıda hastalık yaprak 
alanına göre düzenlenen skalaya (Finci ve Yılmazdemir, 1982) göre değerlendirilir. 

Skala    
değeri         Hastalık şiddeti 

0 Yaprakta leke yok  

1 Çapı 0.5 mm’den küçük, sarı lekeler var (%10’dan az lekeli alan) 

2 Genişliği 1 mm ve boyu 0.5-1 cm, oval nekrotik lekeler. Piknid 
gelişmesi yok veya birkaç adet (%11-25 lekeli alan) 

3 Genişliği 1-2 mm, uzunluğu 1-1.5 cm oval lekeler, bazıları birleşik 
halde, hafif piknid gelişmesi var (%26-45 lekeli alan) 

4 Lekelerin çoğu birleşmiş halde, nekrotik leke yok, çok sayıda piknid 
gelişmesi var (%46-75 lekeli alan) 

5 Lekeler tamamen birleşmiş, çok miktarda piknid gelişmesi var (%76-
100 lekeli alan) 

İlaçlama öncesi ve ilaçlama sonrası elde edilen ortalama hastalık oranı 
karşılaştırılır. Eğer hastalık düzeyinde artış yoksa, uygulamanın başarılı olduğu 
kabul edilir.  
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ÇELTİK YANIKLIĞI 

Pyricularia oryzae Cav. 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Pyricularia oryzae Cav.’in neden olduğu yanıklık hastalığına (yaprak, boğum, 
salkım, salkım sapı yanıklığı) kurt boğazı, sam vurması, pas, bruson gibi isimler de 
verilmektedir. Etmenin konidiosporları armut şeklinde olup, genellikle 1-3 
bölmelidirler. Önceleri renksiz olan konidiosporlar yaşlandıkça koyu zeytin rengini 
alır 

Hastalık etmeni fungus, kışı çeltik tohumlarında, hasat sonrası tarlada kalan bitki 
artıklarında veya darıcan (Echinochloa crus-galli Roem et Schult) gibi bazı yabani 
buğdaygillerde geçirir.  

Tarlada bitki kalıntılarında veya darıcan gibi bazı buğdaygillerde yada çeltik 
tohumunda misel formunda kışı geçiren fungus, bu kaynaklarda konidiosporlarını 
meydana getirir, bunlar da rüzgar veya sulama suyu ile sağlam bitkilere ulaşarak 
uygun koşullarda, sekonder enfeksiyonları oluştururlar.  

Yanıklık hastalığının gelişmesinde uygun olan çevre koşulları, yüksek sıcaklık ve 
orantılı nem ile yağış miktarı ve yağışlı gün sayısıdır. Hastalık oluşumu için 
optimum sıcaklık 25-28°C’dir. 20°C’nin altındaki düşük gece sıcaklıkları da 
hastalık gelişmesinde etkilidir. Orantılı nemin %85-100 olması, hastalık oluşumunu 
teşvik eder. 

Yanıklık hastalığının meydana gelmesinde, çeltik bitkisinin maksimum 
kardeşlenme döneminden sonra düşen yağış miktarı ve yağışlı gün sayısı da etkili 
olmaktadır. Özellikle, ülkemizde temmuz ve ağustos aylarında düşen yağışlar, 
hastalık oluşumunu teşvik etmektedir. Bunun yanında, günlük oluşan çiğ veya sis 
gibi faktörlerin yaratmış olduğu rutubet ortamının, yaprak üzerinde günün geç 
saatlerine kadar devam etmesi, hastalık oluşumunu artırmaktadır.  

Yüksek dozda kullanılan azot miktarı, fosfor eksikliğine sebep olan dengesiz 
gübreleme, azotun zamansız uygulanması, sık veya geç ekim yapılması, su 
seviyesinin derin tutulması, serin sulama suyu ve mahsulün susuz bırakılması gibi 
kültürel koşullar, hastalık gelişmesini teşvik eder.   

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Bitkide belirtiler yaprak, yakacık, kın, boğum, salkım, salkım boğumu ve tane 
kavuzlarında görülür. Genellikle yaprak lekeleri temmuz ayından itibaren 
görülmeye başlar. Bu lekeler iğ veya baklava dilimi şeklinde, iki ucu sivri, ortası 
gri-bej veya saman sarısı renkte olup etrafı kahverengi bir hale ile çevrilidir (Şekil 
13). 
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Şekil 13. Çeltik yanıklığı hastalığının çeltik yaprağındaki belirtileri. 

 

 
Şekil 14. Çeltik yanıklığı hastalığından zarar görmüş çeltik tarlası. 

Lekelerin şekli, sayısı, büyüklüğü çeltik çeşidinin duyarlılığına, etmen ırkının 
hastalandırma yeteneğine ve hastalık gelişimi için çevre koşullarının uygunluğuna 
bağlı olarak değişir. Başlangıçta ayrı ayrı ve küçük olan lekeler daha sonra 
büyüyüp birleşerek yaprağın tamamen kurumasına neden olabilirler. 

Enfekteli yakacık, iplikle sıkılmış gibi bir görünüm alır. Yakacıktaki leke, yaprak 
kınına doğru uzanabilir. Kın üzerindeki lekeler yaprak ayasındakilerden farklıdır. 
Belirli bir şekilleri yoktur, uzunlamasına gelişirler. 

Sap üzerinde ise yağ lekesini andıran belirtiler oluşur ve bu lekelerin üzerlerinde 
petrol yeşili renkte küf gelişir. Bitki üst kısmından çekilirse boğumdan kopar ve 
çoğunlukla boğumun alt kısmında bitki sağlam olmakla beraber, ileri dönemlerde 
alt kısımlardaki, birinci ve ikinci boğumlarda önce doku yumuşaması, sonra 
kahverengileşme ve siyahlaşma şeklinde görülen “boğum enfeksiyonları” meydana 
gelir.  
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Salkım oluşumundan sonra, salkımın hemen altındaki boğumda da yanıklık 
enfeksiyonu görülebilir. Buna “salkım boğum yanıklığı” ismi verilir. Bu durumda 
salkım normal yeşil renk yerine, mavi-yeşil renk alır. Boyun enfeksiyonunun oluş 
zamanına göre, ya kavuzlar içinde tane hiç oluşmaz ve boş kavuzlar meydana gelir 
veya ince, cılız, çimlenme yeteneği ve pazar değeri olmayan, tebeşir gibi beyaz 
daneler oluşur. 

Hastalık tarlada başlangıçta, azotlu gübrenin fazla kullanıldığı veya daha sık ekim 
yapılan kısımlarda, 1-2 m çapında çökmüş haldeki ocaklar olarak dikkati çeker. 
Eğer, hastalığın gelişmesini teşvik eden uygun koşullar devam ederse, bu ocakların 
çapı büyür ve hatta tarlanın tümünü kaplayabilir (Şekil 14). 

Yanıklık, çeltiğin en çok zarara neden olan hastalığıdır. Epidemi yıllarında zarar 
oranı, bazı tarlalarda %100’e ulaşabilir.  

Hastalık, çeltik üretimi yapılan bütün ülke ve bölgelere yayılmış durumdadır. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık etmeninin esas konukçusu çeltiktir. Bunun dışında Ülkemizde; Darıcan 
(Echinochloa crus-galli Roem et Schult), Adi kamış (Phragmites comminis Thrin.), 
Topalak (Cyperus fuscus) ve Sivri dikenli saz (Sciprus mucronatus L.) üzerinde 
hastalık saptanmıştır.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

─ Hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 

─ Hastalığa toleranslı veya dayanıklı çeşitler ekilmelidir. 

─ Hasat sonrası tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir. 

─ Azotlu gübre zamanında uygulanmalıdır.  

─ Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı ve aşırı azotlu gübre 
kullanımından kaçınılmalıdır. 

─ Tarlada su seviyesi derin tutulmamalıdır. 

─  Gereksiz yere su kesimi yapılarak, mahsul susuzluk stresine 
sokulmamalıdır. 

─ Sulama suyunun soğuk olmamasına özen gösterilmelidir. 

─ Ekim zamanında yapılmalıdır. 

─ Sık ekim yapılmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Çeltik yanıklığına karşı, tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal 
mücadele yapılır.  
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4.2.1. İlaçlama zamanı 

Tohum ilaçlaması mutlaka koruyucu olarak yapılmalıdır. Yeşil aksam ilaçlama-
sında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık 
gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen ilaçlama başlatılmalıdır. Gerekirse 
ilacın etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü ilaçlama 
uygulanmalıdır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohum ilaçlaması: Tohum miktarına göre belirlenen, küçük su tankları veya 
tohum ıslatma havuzları bu amaç için kullanılabilir.  

Yeşil aksam ilaçlaması: Küçük alanlar için sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü, büyük alanlar için ise iş genişliği fazla olan hidrolik 
tarla pülverizatörleri kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Tohum İlaçlaması: Uygulanan ilacın tavsiye edilen dozları, kullanılarak hazırla-
nan ilaçlı suda, 24 saat bekletilen tohumlar, sudan çıkarıldıktan ve suyu 
sızdırıldıktan sonra (traktörle veya uçakla ekimde) ekimi yapılır. Eğer, ekim elle 
yapılacaksa, ilaçlı sudan çıkarılan tohumlar, ön çimlendirme işleminden sonra, elle 
su içerisine saçılır.  

Yeşil aksam ilaçlaması: İlacın tavsiye edilen dozuna göre hazırlanan ilaçlı su, 
yaprak ve sapların yüzeyi ilaçlı su ile ıslanacak şekilde kaplama olarak tarlaya 
uygulanır.  

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çeltik yanıklığının görüldüğü bölgede, kimyasal mücadele yapılan tarlada, hastalık 
ortaya çıkmadıysa veya ilk enfeksiyon görülmesine rağmen tarlada hastalık 
yayılmadıysa mücadele başarılı olarak kabul edilir. 
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MISIR RASTIĞI 
Ustilago maydis (DC) Corda 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeninin klamidosporları kahve renkli, elipsoit-yuvarlak şekilli ve üzer-
leri diken şeklinde çıkıntılarla kaplıdır.  
Hastalık ertesi yıla bulaşık toprak ve hastalıklı bitki artıkları ile geçer. 
Klamidosporların kış şartlarına çok dayanıklı olduğu ve toprakta 8 yıla kadar canlı 
kalabildiği saptanmıştır. Bu sporlar, hastalıklı bitki artıklarını yiyen hayvanların 
sindirim organlarından canlılıklarını yitirmeden geçerek gübre ile tekrar tarlaya 
taşınıp enfeksiyon kaynağı olabilirler. Kışlayan sporların hepsi aynı anda 
çimlenmez ve bir kısmı daha sonraki yıllarda çimlenerek enfeksiyon kaynağı 
olurlar.  
Fide devresinde bitkinin fizyolojik ve morfolojik yapısından ileri gelen bir 
dayanıklılığı vardır. Bu nedenle çimlenen klamidosporlar ancak 3-4 yapraklı 
devrede (40-60 cm boyunda) olan mısır bitkilerini enfekte edebilirler. Yaşlı 
bitkilerin enfekte olması da oldukça güçtür. Enfeksiyon; rüzgar, yağmur gibi 
mekanik yollarla bitki üzerine taşınan sporların doğrudan hücrelere penetrasyonu, 
ayrıca stomalar veya böcek, insan ve hayvanların açtığı yaralar yoluyla olur.  
Hastalığın gelişmesi, çevre koşulları ve bitkinin büyüme durumu ile ilgili olup, 
enfeksiyon ve gal gelişmesi için en uygun sıcaklıklar 18-21°C’dir. Yağış hastalığın 
gelişmesinde önemli bir etkendir. Sulama, kurak bölgelerde hastalığın artmasına 
yol açar. Sekonder enfeksiyonlar hem önceki yıllardan toprakta kalan hem de 
olgunlaşarak dağılmış gallerdeki sporlarla olmaktadır. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Mısır rastığı, bitkinin yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçekleri gibi tüm toprak 
üstü aksamında gal adı verilen şişkinlikler oluşturur (Şekil 15). Özellikle genç, 
aktif gelişme dönemindeki bitkilerde belirtiler çok şiddetlidir.  
Galler önceleri sert olup parlak, gri beyaz renkli bir zarla kaplıdır. Olgunlaştıkça 
zar sararır. Üzerinde çatlaklar meydana gelir, süngerimsi bir hal alır ve içinde 
bulunan siyah toz şeklindeki klamidosporlar etrafa dağılır. İklim koşullarına, mısır 
çeşidine ve bitkide oluştuğu yere bağlı olarak galler çeşitli büyüklükte (0.5-20 cm 
çapta) olurlar (Şekil 15). 
Galin oluştuğu yere, büyüklüğüne, sayısına, püskül ve koçan çıkarma devresindeki 
enfeksiyon durumuna bağlı olarak zarar derecesi de değişir. Koçan, erkek çiçekler 
ve boğumlarda çok zararlıdır. Hastalıklı bitkilerden alınan koçanlardaki daneler 
çürüklük etmenlerine karşı hassastır. Erken dönemdeki şiddetli enfeksiyonlar 
bitkinin ölümüne ve koçan çıkmamasına neden olur. 
Ülkemizde mısır ekilişi yapılan her yerde görülebilmektedir. 
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3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin tek konukçusu mısır bitkisidir. 
 

 

 
Şekil 15. Mısır rastığı’nın mısır yaprağı (a), sapı (b) ve koçanındaki 

(c,d) belirtileri. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

Hastalıkla mücadele de kullanılan tek yöntem kültürel önlemlerdir. Zararın 
önlenmesi veya en az düzeye indirilmesi için:  

─ Sertifikalı tohumluk kullanılmalı veya hastalığın bulunmadığı alanlardan 
tohumluk alınmasına dikkat edilmelidir. 

─ Mısır rastığının zararlı olduğu yerlerde en az 3-4 yıllık bir ekim nöbeti 
uygulanmalıdır. 

b a © Fahri TATLI 

c d © Orhan BÜYÜK © Orhan BÜYÜK 

© Orhan BÜYÜK 
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─ Rastık galleri olgunlaşmadan kesilip yok edilmelidir. 

─ Rastıklı bitki artıkları ve galler ya çok derine gömülmeli veya yakılmalı, 
hayvanlara yedirilmemelidir. 

─ Böceklerle mücadele edilmeli, bitkinin yaralanması önlenmelidir. 

─ Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle gereğinden 
fazla azotlu gübre vermekten kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 

 

 

 

MISIR YAPRAK YANIKLIĞI 
Bipolaris (=Helminthosporium) maydis Nisik  
Exserohilum (=Helminthosporium) turcicum Pass. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Mısır yaprak yanıklığına neden olan etmenlerden Bipolaris maydis Nisik, mısır 
artıkları ve tanede miselyum ve konidiospor olarak kışlar. Etmenin konidiosporları 
gri renkte 3-11 bölmelidir. Konidiosporlar rüzgar ve su ile bitkilere taşınır. 
Nekrotik lekeler üzerinde gelişen konidiosporlar yeni inokulum kaynaklarını 
oluşturur. Hastalık döngüsü ideal koşullar altında 60-72 saatte tamamlanabilir.  
Mısır yaprak yanıklığının diğer etmeni olan Exserohilum turcicum Pass., enfekteli 
yaprak, koçan yaprağı ve diğer bitki parçalarında miselyum veya konidiospor 
olarak kışlar. Etmenin konidiosporları koyu kahverengi renkte 2-12 bölmelidir. 
Konidiosporlar zamanla klamidospor şekline de dönüşebilir. Nekrotik lekeler 
üzerinde bol miktarda oluşan konidiosporlar rüzgarla taşınarak sekonder 
enfeksiyonlarda büyük rol oynar. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
B.maydis’ in neden olduğu yaprak yanıklığı başlangıçta baklava dilimine benzeyen 
küçük lekeler halinde olup, hastalık ilerledikçe lekeler 2-3 cm uzunluğa ulaşır 
(Şekil 16). Bunların birleşmesiyle yapraklarda daha büyük lekeler meydana gelir. 
Etmen; yaprak, kın, koçan yaprağı, koçan sapı ve koçanda bulunabilir. Etmen 
ayrıca fide döneminde kök çürüklüğü ve solgunluğa da neden olabilir.  
Hastalık ılıman (20-32°C) ve nemli bölgelerde görülmektedir. Ülkemizde özellikle 
Adana ve çevresinde yaygın olarak tespit edilmiştir.  
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Şekil 16. Bipolaris maydis yaprak yanıklığının mısır yaprağındaki 
belirtileri. 

E.turcicum’un neden olduğu yaprak yanıklığı ise önce alt yapraklardan başlayan 
uzun, eliptik grimsi-yeşil yada yanık renkli 2.5-15 cm uzunlukta lekeler şeklinde 
görülür. Daha sonra üst yapraklara doğru ilerler. Koçanın dış yaprakları etkilendiği 
halde, koçan etkilenmemektedir (Şekil 17).  
Hastalığın gelişme dönemindeki ılıman (18-27°C) ve nemli havalar, etmenin 
gelişimini teşvik ederken kuru havalar ise engeller. Nemli havalarda lekeler 
üzerinde grimsi-siyah sporlar oluşur. Hastalık ekstrem koşullarda 4-5 yapraklı 
devreden itibaren görülebilmektedir. Bitkilerin hastalığa duyarlı devresi olan 
tozlanma döneminde ağır enfeksiyonlar meydana gelebilmekte, eğer hastalık bu 
dönemden önce ortaya çıkmışsa verim kaybı %50 olabilmektedir. Tozlanmadan 5 
hafta sonraki enfeksiyonların verime fazla bir etkisi olmaz.  

 
Şekil 17. Exserohilum turcicum yaprak yanıklığının mısır yaprağı (a) ve 

koçanındaki (b) lezyonları. 

Bu etmen ülkemizin özellikle sahil kesimindeki (Marmara Bölgesi, Samsun ve 
civarı) mısır ekiliş alanlarında yaygın olarak bulunur.  

3. KONUKÇULARI 

Mısır yaprak yanıklıkları mısırın yanı sıra sorgum, tatlı sorgum ve sudanotunda da 
görülür.  

a b 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler  

– Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler ekilmelidir.  

– Ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı 
azotlu gübreleme yapmaktan kaçınılmalıdır. 

– Tarladaki hastalıklı bitki artıkları temizlenmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 

Ülkemizde bu hastalığa karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir. 

 

 

 

MISIRDA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Mısırda kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan fungal etmenlerin başlıcaları 
Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp. ve Macrophomina phaseolina 
(Tassi) Goidanich’dır.  

Bu etmenlerin hepsi toprak kökenlidir. Pythium spp; bölmesiz hiflere sahip olup 
toprakta oospor halinde kışlarken, Fusarium spp. genelde klamidospor halinde, 
Rhizoctonia spp. ve M. phaseolina ise mikrosklerot halinde kışı geçirirler. Bu türler 
uygun koşullarda kışı misel halinde de geçirebilmektedir. Bunlardan Fusarium spp. 
ve M. phaseolina tohumla taşınabilir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık nedeniyle tohumlar çürüyebilmekte, şayet çimlendiyse çıkış öncesi veya 
çıkış sonrası ölümler (çökerten) meydana gelmekte, daha ileri dönemlerde ise 
bitkilerde sap çürüklüğü ve solgunluk belirtileri görülmektedir. 

Pythium spp.: Tohum çürüklüğüne neden olduğu gibi kökboğazı ve sap çürüklüğü 
de oluşturur. Kökboğazı ve sap çürüklüğünde tipik olarak bitkilerde gövde ekseni 
etrafında dönme ve bükülmeler meydana gelir (Şekil 18). Hastalıklı bitki devrilir, 
toprağa değdiği boğumlarda destek köklerin oluştuğu görülür. Pythium’un neden 
olduğu kök-boğazı ve sap çürüklüğü’ne yakalanmış mısır bitkilerinde, toprak 
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yüzeyine yakın olan ilk boğumda kahverengimsi, sulu, yumuşak ve hızlı gelişen bir 
çökme meydana gelir.  

 
Şekil 18. Pythium spp.’nin mısırda meydana getirdiği kök boğazı çürüklüğü. 

Fusarium spp.: Tohum ve fide çürüklüğü yapmakla birlikte esas olarak sap çürük-
lüğüne neden olur. Fusarium sap çürüklüğünde bitkilerin boğum, koçan koltuğu ve 
koçan saplarında çürümeler görülür. Boğumlardaki çürümeler başlangıçta kah-
verengi-siyah renkte lekeler halindedir. Bir süre sonra lekeler üzerinde fungusun 
pembe-beyaz renkli miselleri gözle görülebilir. Hastalıklı saplar kesildiğinde iletim 
demetlerinde genel bir kahverengileşme görülür (Şekil 19).  İletim demetlerinin 
tıkanması sonucu ileri aşamada bitkide solgunluk gözlenir, bitki kuruyabilir ve 
enfekteli boğumlardan devrilebilir. 

Rhizoctonia spp.: Çıkış öncesi ve sonrası dönemde bitkilerin ölmesine neden olur. 
Daha ileriki dönemde ise kahverengi lezyonlar halinde kök ve kök boğazı 
çürüklüğü yapar. 

M. phaseolina: Kömür çürüklüğü olarak bilinen bu hastalık, genel olarak fidelere 
ve olgunluğa yaklaşmış bitkilerde zarar yapmaktadır. Kök boğazında iletim 
demetleri üzerinde çok sayıda siyah renkli mikro-sklerotlar oluşturarak kömür 
görüntüsü oluşturur. Fungus, taneleri de enfekte eder ve tamamen siyahlaştırır 
(Şekil 20). Fungus olgun bitkilerde köklere girer ve kabuk dokusunda gelişerek 
gövdeye girer. Fide devresinde de ölümlere neden olabilir. Yüksek toprak sıcaklığı 
ve kuraklık stresi hastalık gelişimini teşvik eder.   

Mısır kök ve kök boğazı çürüklüklerinin neden olduğu kayıplar çevre faktörlerin-
den önemli ölçüde etkilenmektedir. Uygun koşullarda bazı tarlalarda %20-30’lara 
ulaşabilen verim kayıpları oluşturabildiği gibi dolaylı olarak kalite kayıplarına da 
neden olabilmektedir.  

3. KONUKÇULARI 

Bu hastalıklara neden olan etmenler çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. 
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Şekil 19. Fusarium moniliforme’nin mısırda kök ve kök boğazında (a, b), sapta (c) 

ve koçanda (d, e) meydana getirdiği çürüklükler. 
 

 
Şekil 20. Macrophomina phaseolina’nın mısır sapı (a) ve koçanında (b) 

meydana getirdiği çürüklükler. 
4. MÜCADELESİ  

Etmenlerin toprak kökenli olmaları nedeniyle mücadelesi zordur. Mücadele için 
öncelikle kültürel önlemlere önem verilmelidir. 

a b 

a b ©Fatih ÖZDEMİR ©Fatih ÖZDEMİR 

©Fatih ÖZDEMİR c d ©Zafer UÇKUN ©Fahri TATLI e 
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4.1. Kültürel Önlemler  

─ Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. 

─ Ekim nöbetine uyulmalıdır. 

─ Toprak iyi tesviye edilmeli, tarlada su birikmelerine engel olunmalı ve 
tarlanın drenajı iyi yapılmış olmalıdır. 

─ Tekniğine uygun tohum yatağı hazırlanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı 
uygun olmalıdır. 

─ Sık ekim sap çürüklüğünü arttırmaktadır. Bu nedenle çeşitlere ve bölgelere 
göre ekim normlarına uyulmalıdır. 

─ Toprak analizi yaptırarak uygun bir gübreleme yapılmalıdır. 

─ Toprak altı zararlıları, hastalık etmenlerini bitkinin içine taşıyarak sap 
çürüklüklerinin gelişmesine yardımcı olurlar, bu nedenle tarladaki bu 
zararlılarla mücadele yapılmalıdır. 

─ Özellikle çapa ve boğaz doldurma işlemleri düzgün yapılmalıdır. Normal 
boğaz doldurulmayan bitkilerde birinci ve ikinci boğumlar uzun süre su 
içinde kalmakta ve Pythium spp.’nin bitkiyi enfekte etmesi kolaylaş-
maktadır. 

─ Hasat sonrası bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak yok edilmeli veya 
iyice parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

Bu hastalığa karşı sadece tohum ilaçlaması önerilmektedir. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Tohumluk ekimden önce önerilen bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlanmalıdır. 
Ekimden çok uzun süre önce ilaçlanan tohumluklar üzerindeki ilaç etkisini 
kaybedebileceğinden, depolanmış tohumluklardaki ilacın bekleme süresine 
özellikle dikkat edilmelidir. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohumlar ilaçlama sistemi bulunan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında 
ilaçlanmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamada kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun bütün yüzeyini 
kaplamasına özen gösterilmelidir.  
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TAHIL KÜLLEMESİ 
Erysiphe graminis (DC.) Wint. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Tahıl küllemesi [Erysiphe graminis (DC.) Wint.], konukçu üzerinde yüzeysel misel 
örtüsü oluşturur. Miseller epidermis hücrelerine emeçlerini gönderirler. Epider-
miste gelişen miseller, konidiofor oluştururlar. Bunların ucunda tespih tanesi gibi 
sıralanmış konidiosporlar meydana gelir. Olgunlaşan konidiosporlar ayrılarak yeni 
enfeksiyonları meydana getirirler. Konukçu sararmaya başladığı zaman misel 
yığınlarında kleistotesyumlar meydana gelir. Her kleistotesyumda ortalama 15-20 
adet askus bulunur. Askuslar içinde dinlenme devresinden sonra belirli koşullarda 
4-8 askospor meydana gelir. Bunlar hububatı enfekte ederek hastalığın meydana 
gelmesini sağlarlar. 

Etmen ılıman bölgelerde kışı bitki üzerinde misel halinde geçirdiği halde, diğer 
bölgelerde kleistotesyum halinde geçirir. Bitkilerin sararması ile birlikte oluşan 
kleistotesyumlar kışı kurumuş bitki yapraklarında geçirirler. Havaların ısınmasıyla 
birlikte, ilkbaharda askus ve askosporları meydana getirerek primer enfeksiyonları 
oluştururlar. Fakat Primer enfeksiyonlar hastalık gelişiminde önemli değildir. Esas 
olarak primer enfeksiyonları sonbaharda enfeksiyona uğramış tahıl yapraklarında 
bulunan miseller meydana getirirler. Bahar aylarında bu misellerden oluşan 
konidiosporlar rüzgarla çevreye dağılarak sekonder enfeksiyonları meydana 
getirirler. Konidiosporların optimum çimlenme sıcaklığı 10°C (0-35°C)’dir. 
Enfeksiyonlar için ise 15-20°C en uygun sıcaklıktır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Önceleri alt yaprakların üst yüzeyinde nokta halinde beyaz-gri renkte püstüller 
halinde görülmekte ve bunlar zamanla esmerleşmektedir (Şekil 21). Uygun 
koşullarda püstüller birleşerek yaprağı tamamen kaplayabildiği gibi, sap ve 
başakları da enfekte eder. Hastalıklı yapraklarda önce lokal sararmalar, sonra 
nekrozlar görülür. Yaprak üzerinde yer yer yeşil bölgelerin kalması (yeşil ada 
oluşumu) tipik bir görünüm oluşturur. Bitki üzerinde yüzeysel bir tabaka oluşturan 
misel örtüsü rüzgar, yağmur ve sürtünmelerle dağılabilir. Hastalığa yakalanan 
bitkiler yatmaya daha elverişli olduğundan, ayrıca nekrozlar meydana getirerek 
özümleme yüzeyini azaltmakla da verimin düşmesine sebep olur. 

3. KONUKÇULARI 

Dünyanın tahıl yetiştirilen tüm yörelerine yayılmış olan tahıl küllemesi bitki 
cinslerine göre özelleşmiştir.Bu nedenle buğdaydaki E.graminis f.sp. tritici sadece 
buğdaya özgüdür, diğer buğdaygil türlerini hastalandırmaz. 

Fungus (E.graminis) altı forma ayrılır. Ayrıca her form altında birçok fizyolojik ırk 
bulunmaktadır. Buğdayda E.graminis f.sp. tritici, arpada E.graminis f.sp. hordei, 
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çavdarda E.graminis f.sp. secalis, yulafta E.graminis f.sp. avenae, Bromus spp.’de 
E.graminis f.sp. bromi, Poa spp.’de ise E.graminis f.sp. poae hastalık oluşturur. 

 
Şekil 21. Erysiphe graminis f.sp.tritici’nin buğday yaprağındaki belirtileri. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

─ Sık ekimden kaçınılmalıdır. 

─ Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı azotlu 
gübrelemeden kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle 
iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst 
tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının 
hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına 
başlanmalıdır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

4.2.2. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlamalar yer aletleriyle yapılmalıdır. Özellikle büyük ekim alanları için ilaçla-
malarda iş genişliği fazla hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. 

4.2.3. İlaçlama tekniği 

İlaçlamalar, önerilen dozlarda yaprakların alt ve üst yüzlerinin kaplanmasını 
sağlayacak şekilde uygulanmalıdır.  

 

©Şevket ÜNLÜ 

Sağlıklı Hastalıklı 
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5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlaçlamadan 15-20 gün sonra ilaçlama yapılmış arpa veya buğday ekili tarlaların 
köşegenleri doğrultusunda yürünerek hastalığın tarlada homojen bir yayılma 
göstermesi durumunda 100, aksi halde 200 bitkinin üstten 3. yaprağında aşağıdaki 
0-5 skalasına (Aktaş, 2001) göre yapraktaki hastalık şiddeti saptanır 

Skala    
değeri         Hastalık şiddeti 

0 Bitki sağlam 
1 Hafif misel gelişmesi var. Yaprağın %l’i miseller ile kaplı 
2 Orta derecede misel gelişmesi var. Az miktarda spor üretmiş, 

nekrozlar ve korozlar var. Yaprağın %1.1-5’i lekeler ile kaplı. 
3 Orta ile çok arası misel gelişmesi ve sporulasyon var. Küçük 

nekrozlar ve klorozlar var. Yaprağın %5.1-10’u lekeler ile kaplı. 
4 Yaprak yüzeyi geniş olarak miselyum, nekroz ve klorozla laplı, 

lekeler üzerinde kleistotesyumlar var. Yaprağın %10.1-25’i lekeler 
ile kaplı. 

5 Geniş lekeler, bol sporulasyon ve kleistotesyumlar var. Yaprağın 
%25’den fazlası lekeler ile kaplı. 

 

İlaçlama öncesi ve ilaçlama sonrası elde edilen ortalama hastalık oranı 
karşılaştırılır. Eğer hastalık düzeyinde artış yoksa, uygulamanın başarılı olduğu 
kabul edilir.  
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ARPA SARI CÜCELİK VİRÜSÜ 

Barley Yellow Dwarf Luteovirus (BYDV) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Buğday sarı cücelik virüsü olarak da bilinir. Erken enfeksiyonda kayıplar büyük 
olur. Partikülleri, izometrik yapıda ve 25-30 nm çapında olup, yuvarlaktır. Tek 
sarmal RNA içerir. Partiküllerin nükleik asit oranı %28, protein oranı ise %72’dir. 
Bitki özsuyunda stabildir.  
Virüs, mekanik olarak, bitkilerin birbiri ile temasıyla, tohumla ve polenle taşınmaz. 
Pek çok yaprak biti, virüsü persistent olarak taşır. Bu vektörler virüsü bir kez 
vücuduna aldığında, hayatı boyunca virüsü bünyesinde bulundurur ve yayılmasını 
sağlar. 
Virüsün beş farklı ırkı vardır ve bunlar da vektörlerine göre iki alt gruba 
ayrılmıştır.  
I. alt grup: BYDV-MAV ırkı genellikle Macrosiphum (Sitobion) avenae (F.) ile, 

nadiren de Rhopalosiphum padi (L.), Rhopalosiphum maidis (Fitch)ve 
Schizaphis graminum (Rondani) ile taşınır. 
BYDV-PAV ırkı genellikle R.padi ve Macrosiphum avenae ile, 
nadiren de R.maidis ve Schizaphis graminum ile taşınır. 
BYDV-SGV ırkı S.graminum ile nadiren de M.avenae, R.padi ve 
R.maidis ile taşınır.  

II. alt grup: BYDV-RMV ırkı düzenli bir şekilde R.maidis ile ancak nadiren de R. 
padi, M. avenae and S. graminum ile taşınır.  
BYDV-RPV ırkı R.padi ile nadiren de S.graminum, R.maidis ve 
M.avenae ile taşınır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bu virüsün oluşturduğu belirtiler, konukçu bitkinin genotipi, yaşı ve fenolojik 
durumu kadar, virüsün ırkı ve çevresel koşullara göre değişebilir. Tarladaki 
belirtileri kolaylıkla besin veya su noksanlığı ile karıştırılabilir. Belirtiler 
mevsimden mevsime değişir veya enfeksiyondan hemen sonra kaybolur. Fakat pek 
çok konukçudaki en yaygın belirtisi, boğum aralarının kısalmasına bağlı olan 
cüceleşmedir. Cüceleşme, baş oluşturamayacak kadar şiddetli olabilir veya bulaşık 
olmayan bitkilerden çok dikkatli bakılmadıkça ayrılamayacak kadar hafif olabilir. 
Bulaşık bitkilerdeki en dikkat çekici belirti, daha çok yaşlı yapraklarda görülen 
yeşil rengin kaybolmasıdır (Şekil 22). Renksizleşme, enfeksiyondan 1-3 hafta 
sonra başlar. Diğer belirtileri arasında yaprakların sertleşmesi, yukarı doğru 
kıvrılması, testere dişli yapraklar, başaklanma ve çiçeklenmede azalma, kısırlık, 
danelerin dolmaması, az ve küçük dane oluşumu ve dolayısıyla ürün kayıpları yer 
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almaktadır. Hastalıktan dolayı ürün kaybı, %5-20’dir. Kayıplar ekilen çeşide, ekim 
zamanına ve bulaşık bitkilerin sayısına bağlı olarak değişmektedir.  
Çeşitli konukçulardaki belirtileri aşağıdaki gibidir:  

Yulafta: Yapraklarda kırmızımsı mor renk değişimi, bazen tüm bitkinin sararması 
ve sertleşmesi, tohum başının yanması en yaygın görülen belirtiler arasındadır. 
Özellikle erken sonbaharda yem için ekilen yulaflarda daha yaygındır.  

Buğday ve çavdarda: Yapraklar sararır ve yaprak ucu kütleşir. Bulaşık alanlarda 
buğday dikleşir, sararır ve olgunlaşma sırasında renksizleşir.  

Arpada: Yaprak uçlarında ve kenarlarında hızla tüm yaprağa ilerleyen açık sarı 
renk değişimi görülür. Bu sararma N eksikliği belirtileri ile karıştırılabilir. Ancak N 
eksikliği bitkide daha homojen dağılırken, virüsle bulaşık bitkilerde dağınıktır.  

Çeltikte: Yapraklarında sarı- turuncu renk değişikliğine neden olur.  

 

 
Şekil 22. Arpa sarı cücelik virüsünün tarlada meydana getirdiği görünüm (a), bitki (b) 

ve yapraklardaki (c, d) belirtileri. 

 
BYDV belirti göstermeksizin de bitkilerde bulunabilir. Çim (Lolium perenne, L. 
Multiflorum) ve çavdar (Secale cereale) ve mısır (Zea mays) bitkisi buna örnektir. 

b a 

d c 
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Virüs, Ülkemizde konukçularının yetiştirildiği alanlarda, yaprak biti popülas-
yonuna bağlı olarak görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Arpa, yulaf, buğday, çeltik, çavdar ve mısır, virüsün ana konukçularıdır. Grami-
neae familyası doğal konukçuları arasında yer alır. Gramineae’lerden, bilinen 
yaklaşık 100 kadar bitki, bu virüsün oluşturduğu hastalığa karşı hassastır.  

4. MÜCADELESİ 

─ Tolerant veya dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.  

─ Kış ve ilkbahar ekimlerini, yaprak biti popülasyonlarının yoğun olduğu dö-
nemlere denk getirmemeye dikkat edilmelidir. Bunun için sonbahar ekimi 
mümkün olduğunca geç, ilkbahar ekimi mümkün olduğunca erken 
yapılmalıdır. 

─ Vektörlere karşı ilgili Teknik Talimatta belirtilen mücadele metotları 
kullanılmalıdır. 

 

 

 

TOPRAK KÖKENLİ BUĞDAY MOZAİK VİRÜSÜ 

Soil Borne Wheat Mosaic Furovirus (SBWMV) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Virüs partikülleri çubuk şeklinde olup, genellikle düzdür. Nükleik asit yapısı iki 
genomlu tek sarmal RNA’dan oluşmaktadır. Partiküllerdeki nükleik asit oranı %5, 
protein oranı ise %95’tir. T ırkı 82-110 nm, M ırkı 138-160 nm, B ırkı da 280-300 
nm uzunluğunda olup 20 nm genişliğindedir.  

Bu virüs mekanik olarak ve vektörle taşınır. Vektörü toprak kökenli bir fungus olan 
Polymyxa graminis’tir. Enfeksiyon serin iklim koşullarında (12-15°C) ve yüksek 
toprak neminde artış göstermektedir. Hastalığın inkübasyon süresi uzundur (40-90 
gün). Virüs tohumla taşınmamaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri mevsime göre değişir. İlkbaharda çok bariz olan belirtiler, 
çeşitli uzunluk ve genişlikte değişen benekler ve lekeler, yaprak damarı boyunca 
uzanan düzgün olmayan çizgiler halindedir. Bazen bu lekeler yaprak üzerinde açık 
yeşil izler halinde görülür. Çoğu zaman açık yeşil zemin üzerinde koyu yeşil 
lekeler de gözlenebilir. Bazı çeşitlerde açık sarı ve devamlı olmayan çizgiler 
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meydana gelir. Yaprak kını ve kavuzlarda ise mozaik lekeler görülür. Hassas 
çeşitlerde cüceleşme ve rozetleşmeye neden olur. Kıraç-66 ve Köse buğdaylarında 
rozetleşme ve cüceleşme şiddetli olarak görülür (Şekil 23). Rozetleşme belirtisi 
görülen bitkilerin yaprakları daha sonra mozaik belirtileri maskeleyecek şekilde 
koyu yeşile döner.  

 
Şekil 23. Toprak kökenli buğday mozaik virüsünün 

buğdaydaki belirtileri. 
Virüs toprakta uzun yıllar (6 yıl) kalabilmektedir. Yüksek sıcaklıkta (50-60°C) 
bulaşıcı özelliğini kaybetmektedir.  

İklim koşullarının uygun olduğu yıllarda, zararı daha da artmaktadır. Hafif 
enfeksiyonlarda %10-20, şiddetli enfeksiyonlarda %50’den fazla verim kaybına 
neden olabilir. Ülkemizde, Eskişehir'de saptanmıştır.  

3. KONUKÇULARI 

Buğday, arpa, çavdardan başka ayrık (Agropyron spp.), beyaz ayrık çimi (Agrostis 
spp), brom (Bromus spp.), domuz ayrığı (Dactylis spp.), yumak otu (Festuca spp.), 
çim (Lolium spp.), darı (Panicum spp), it kuyruğu (Phleum spp) ve salkım otu (Poa 
spp.) gibi bitkiler hastalığın konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

Hastalıktan korunmak için dayanıklı veya tolerant çeşitler kullanmak tek mücadele 
yöntemidir. ES 14, ES 86/7, Süzen 97 Altay 2000, Sultan 95 ve Haymana 79 
buğday çeşitleri, bu virüse karşı dayanıklı bulunmuştur.  
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BUĞDAY KARASİNEĞİ 

Phorbia securis Tiensuu  
(Diptera: Anthomyiidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin, genellikle siyah renkte olup 3.5-5.0 mm boyundadır. Kanat uzunluğu 3.0-4.5 
mm olup, istirahat halinde abdomeni 1.0-1.5 mm geçer. Kanatlar gri renkli olup 
kanat damarları kahverengidir (Şekil 24a,c). 

  

Şekil 24. Buğday karasineği ergini (a), larvası (b), kanat damarlanması (c) ve 
pupanın apikal ucu (d). 

 

Yeni bırakılmış yumurtalar beyaz renkte olup, zamanla sarımsı bir renk alır. 
Ortalama 1.2 mm boyda olup, silindirik yapıdadır. 

Toplam 3 larva dönemi vardır. Yumurtadan çıkan larva beyaz renkli olup yaklaşık 
1.0 mm boyundadır. İkinci dönem larva boyu yaklaşık 3.0 mm’dir. Üçüncü dönem 
larvalar sarımsı-beyaz renkte ve ortalama 7 mm boyundadır. Larvanın baş tarafı 
sivrimsi, abdomen sonu küt biçimdedir (Şekil 24b). 

Pupa, kırmızımsı kahve renkte, fıçı şeklinde, ortalama 4 mm uzunlukta olup, 
analda 2 adet stigma bulunur (Şekil 24d). 

Bir dölünü ilkbaharda, diğer dölünü sonbaharda üzere senede iki döl verir. 

Sonbahar dölünün bireyleri, kışı toprakta pupa olarak geçirir. Pupalardan ergin 
çıkışı nisan ayında görülür. Dişiler, yumurtalarını, yazlık ekim yapılan buğdayın ilk 
çıkış döneminde koleoptile, yeni çıkan yaprakların yaprak kını altına veya yakacık 
(ligula) civarına bırakırlar. Bir dişi günde 2-7 adet yumurta olmak üzere toplam 20-
45 yumurta bırakır. 

Yaklaşık 5 gün sonra yumurtadan çıkan larvalar, mayıs sonu haziran başlarında 
olgun larva olurlar ve yazı diyapoz halinde geçirirler. Birinci dölün ergin çıkışı 
eylül-ekim aylarında olur. Bu erginler havanın iyice soğuduğu dönemlere kadar, 

 b a 
 

©Erhan KOÇAK 
 c  d ©Erhan KOÇAK 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 53 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT I                   TAHIL ZARARLILARI  

ikinci dölü meydana getirecek olan yumurtaları bırakırlar. Yumurtadan çıkan 
larvalar, erken ekilen kışlık buğdaylarda, özellikle tarlaların kenar kısımlarında 
daha yoğun olmak üzere hububatın toprağa yakın sap kısmında beslenerek yaklaşık 
5 cm uzunluğunda galeri açarlar. Larva süresi bu dölde daha kısa olup en çok 1.5 
aydır. Gelişmesini tamamlayan larvalar, zarar verdikleri bitkiden maksimum 4 cm 
uzaklıkta, genellikle 1-3 cm nadiren de 5 cm toprak derinliğinde kökler arasında 
pupa olarak kışı geçirirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Başta buğday olmak üzere, zarar gören bitkilerde büyümede gerileme olacağı gibi 
bitkilerin tamamen ölümüne de neden olabilirler. Bazı yıllar, iklim koşullarına 
bağlı olarak zararı artabilmektedir. 

Zarar, bitkinin kardeşlenme döneminde, özellikle erken ekilen tahıllarda görülür. 
Larva ana sapın genellikle 5 cm yukarısından girerek, onun kurumasına yol açarak 
“göbek kurusu” denilen zararı meydana getirir.  

Ülkemizde Trakya Bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da zarar yaptığı 
tespit edilmiştir. 

3. KONUKÇULARI 

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ile yabani graminelerden ayrık [Agropyron repens 
(L.)], püsküllü çayır otu (Bromus spp.) ve itkuyruğu (Phleum pratense L.) ana 
konukçularıdır. Özellikle kışlık buğday ve yazlık arpada zararı oldukça fazladır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Ülkemizde bir doğal düşmanı tespit edilmemiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Zararlıya karşı aşağıdaki kültürel tedbirler önerilebilir: 

– Anızların yakılmadan mekanik olarak yok edilmelidir. 

– Ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– İyi bir toprak işleme ve özellikle derin sürüm yapılmalıdır. 

– Makarnalık buğday ekimine ağırlık verilmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Bu zararlıya karşı, ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünü bunmamaktadır 
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BUĞDAY KESİKSİNEĞİ 
Mayetiola destructor (Say.)  
(Diptera: Cecidomyiidae ) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginler, ortalama 4 mm boyunda, koyu gri veya siyah; abdomeni ise kırmızımsı 
kahverengindedir. Antenlerinin uzunluğu, dişilerde vücut uzunluğunun 1/3’ü, 
erkeklerde ise vücut uzunluğunun hemen hemen yarısı kadardır. Sivrisineği andırır 
(Şekil 25 d). 

Yumurta, uzunca, silindir şeklinde, kırmızı renkte ve 0.5 mm boyundadır. 
Larva, bacaksız, iğ şeklinde, sarımsı beyazdan soluk yeşile kadar değişik renkte 
olup, yaklaşık 4 -5 mm boyundadır (Şekil 25 a).  

Pupaları 9-10 mm boyunda, koyu kahverenginde ve iğ şeklinde olup, bulaşık 
bitkiler kesildiğinde kolayca görülür (Şekil 25 b, c). 

 
Şekil 25. Buğday kesiksineği larvası (a), pupası (b, c) ve ergini (d). 

 
Erginler çok aktif değildir, beslenmezler ve 4-5 gün yaşarlar. Kışı pupa döneminde, 
larvalar tarafından zarar görmüş bitkiler içerisinde geçirir. İlkbaharda pupa 
döneminden ergin dönemine geçen bireyler, hububat yapraklarına yumurta 
bırakırlar. Bir dişi ortalama 300 yumurta bırakabilir. Yumurtadan 3-7 günde çıkan 
larvalar, hububatta beslenerek 3 larva dönemini 25-30 günde tamamlayarak pupa 
dönemine geçerler. Yaz aylarını tarlada kalan hububat sap ve artıkları üzerinde 
pupa halinde geçirirler. Genel olarak ilkbahar ve sonbaharda aktiftirler. Yılda 
altıdan fazla döl verebilir.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Ergin bireyler zarar vermezler, asıl zarar larvalar tarafından meydana getirilir. 
Larvalar, sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere 2 dönem zarar yaparlar. 
Sonbaharda, tarlada kalan bitkiler üzerindeki pupalardan çıkan erginlerin bıraktığı 
yumurtalardan çıkan larvalar gövdeye geçerek beslenirler. Gövdenin kaide 

d b a c 
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kısmında emmek suretiyle yaptığı zarar sonucunda soğana benzer şişlikler 
meydana gelir. Zarara uğramış bitkilerde büyüme noktası tamamen tahrip olabilir 
ve bitki mutlak ölüme gidebilir. Kardeşler zarar sonucunda cüceleşmiş bir 
görünümde alabilirler. Genç bitkilerin çoğunluğu ölüme gittiğinden tarlada yer yer 
seyrekleşmeler de görülebilir. 
İlkbahardaki zararı ise kışı geçiren pupalardan çıkan 2. nesil erginlerin yumurta 
bırakmasıyla başlar. Yumurtadan çıkan larvalar, sapa kalkma döneminde, toprak 
yüzeyine yakın ilk boğumun hemen üstünde yaprak kını ile sap arasına girerek, 
bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yaparlar. Bu şekildeki zarar nedeniyle başağa 
besin nakli engellendiğinden, başak oluşumu olumsuz etkilenir. Bu durum başakta 
oluşacak danenin hem miktarını hem de kalitesini azaltır. İlkbaharda görülen 
zararlardan biriside, zarar görmüş sapların zamanla kırılması ve sonuçta dane 
kaybıdır. 
Ülkemizde Trakya’da tespit edilmiştir. 
3.KONUKÇULARI 
Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve yabani buğdaygiller konukçularıdır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel önlemler 
En etkin mücadele yöntemi olarak aşağıdaki önlemler alınmalıdır. 

– Sonbahar zararından korunmak için geç ekim yapılmalıdır. 
– Hububat tarlalarındaki hasattan arta kalan sap ve diğer artıklar derin 

sürümle yok edilmelidir. 
– Ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
– Hasadı geciktirmemeli ve hasat sırasında dane kaybı önlenmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 
Etkili kimyasal mücadele yöntemi bulunmadığından, önerilmemektedir. 
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BUĞDAYDA VE MISIRDA TRİPSLER 
 

Buğday tripsi (Haplothrips tritici Kurdj.) (Phloeothripidae) 
Dikenli buğday tripsi (Haplothrips aculeatus F.) (Phloeothripidae) 
Ekin tripsi (Limothrips cerealium Halid.) (Thripidae) 
Çayır tripsi (Aptinothrips rufus Gmelin) (Thripidae) 
Tahıl tripsi [Frankliniella tenuicornis (Uzel)] (Thripidae) 

(Thysanoptera) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Buğday tripsi [Haplothrips tritici Kurdj. (Phloeothripidae)]: 

Erginlerde vücut siyahımsı kahverenkte, tibia ve tarsus’lar sarı, kanatlar ve vücut 
kılları saydamdır. Başın uzunluğu genişliğinden fazla olup, önde dardır. Antenler 8 
segmentli, üçüncü segment sarı, diğerleri vücut rengine benzer renktedir. Ön 
kanatlarda 5-8 adet ikincil kirpiksi kıllar bulunur. Abdomen’in son segmentindeki 
ovipozitör boru şeklinde bir kın içindedir. Vücut uzunluğu 1.5-2.0 mm’dir. 
Erkeklerine doğada az rastlanır. Birinci ve ikinci dönem larvalarda vücut kırmızı, 
baş, bacaklar ve abdomen’in ucu ise siyah renktedir (Şekil 26a,b). 

Buğday tripsi kışı döllenmiş 
dişi halinde ağaç ve bağ ka-
buklarının altlarında, yere 
dökülmüş yaprakların altın-
da ve benzeri yerlerde ge-
çirir. Yerine ve yıllara göre 
mart sonu veya nisan başın-
dan itibaren dişiler, kışlak 
yerlerini terkederek buğday-
gillere gelir ve bitkilerin 
körpe aksamında, özellikle 
yaprak ve yaprak saplarında, 
beslenmeye başlar. Daha sonra yaprak saplarının iç kısımlarına yumurtalarını 
bırakır. Bu dönemde dişiler bitkilerde devamlı yer değiştirerek daima bitkilerin en 
körpe yerlerini seçerler.  

Başaklar çıkmaya başladıktan sonra da, dişiler yumurtalarını başakta kavuzların iç 
kısımları ile dişi üreme organına ve başakdaki bitki dokularının oluk gibi kısımları 
arasına bırakır. Bir dişi ortalama 25 yumurta bırakır.Yumurtalar 2-3 günde açılır. 
Çıkan larvalar başağın gelişme durumuna göre sap, kavuz, yumurtalık veya tanede 
beslenmelerini sürdürür. Larva dönemi 30-40 gün sürer. Prepupa ve pupa 

 
Şekil 26. Buğday tripsinin ergini (a) ve larvası (b).  

a b 
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dönemleri kavuzlar altında veya başaklar arasında olur. Erkekler takriben haziran 
ayında çıkarlar. Bunlar çiftleştikten kısa bir süre sonra ölür. Çiftleşmiş dişiler ise 
temmuz ayından itibaren kışlak yerlerine çekilmeye başlar. Bu yaşam şekli 
yurdumuzda soğuk ve serin yerlerde görülür. Uygun koşullarda 2-3 döl verebilir. 
Dişiler kışlak yerlerine toplu halde çekilirler.  

Dikenli buğday tripsi [Haplothrips aculeatus Fabricius (Phloeothripidae)]: 

Erginlerde vücut siyahımsı kahverenkte, kanatlar ve vücut kılları saydamdır. Vücut 
uzunluğu 1.5-1.7 mm’dir. Erkekler dişilerden biraz daha küçük boydadır. İkinci 
dönem larvaları kırmızı renktedir. Bu tür ile Buğday tripsi birbirlerine çok benzer, 
ancak pronotum’un arka kenarında bulunan tüylerin uçları bu türde sivri olmasına 
karşın Buğday tripsi’nde küttür (Şekil 27a,b).  

Ergin dişi ve erkekler 
kışı muhtelif yerlerde 
geçirir. Baharda sıcaklık 
20°C’ye ulaştığında kış-
lak yerlerinden çıkan er-
ginler ekinlere gelerek 
önce yaprak kılıfları ara-
sına yerleşir. Dişiler çift-
leştikten sonra yumurta-
larını bitki yüzeyine, ba-
şaklanma döneminde ba-
şağın farklı kısımlarına 
olmak üzere tek tek ve 

hayatı boyunca 50-60 kadar yumurta bırakır. Çoğalma bazen eşeysiz de olabilir. Bu 
takdirde döllemsiz yumurtalardan yalnızca erkekler meydana gelir. Yurdumuzda 
yılda 1-2 nesil verir. Uygun koşullarda daha fazla döl verebilir. 

Ekin tripsi [Limothrips cerealium Halid.(Thripidae)]:  

Erginlerde vücut, kanatlar ve bacaklar koyu 
kahverengi, tarsuslar ise sarımsı renktedir. 
Başın uzunluğu, genişliğinden belirgin şe-
kilde fazla olup, öne gittikçe daralır. Pro-
toraks uzunluğundan daha geniştir (Şekil 
28). Antenleri 8 segmentli, kahverenginde, 
fakat 3. segment diğerlerinden daha açık 
renktedir. 3. segmentin uzunluğu genişli-
ğinden iki kat daha fazla ve uç yan tarafında 
dışa doğru hafif genişlemiştir. Vücut uzun-
luğu 1.3-2.0 mm’dir. Erkekler ortalama 0.9 
mm boyunda olup, kanatsızdır. Larvaları bal 
sarısı renkte ve bacakları siyahtır. 

 
Şekil 27. Dikenli buğday tripsinin erginleri (a) ve larvaları 

(b). 

 
Şekil 28. Ekin tripsi ergini. 

a b 
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Ekin tripsi kışı döllenmiş dişiler halinde ağaç kabukları altında, çit veya çalıların 
diplerinde geçirir. Erkekler çiftleştikten sonra ölür. Dişiler ilkbaharda mayıs 
başından sonuna kadar olan bir dönemde kışlak yerlerinden çıkarak ekin tarlalarına 
gelir ve genç bitkilerin özellikle yaprak kılıflarına geçerek yumurtalarını bitki 
dokuları içine koyar. Bir dişi günde 3-6 yumurta olmak üzere hayatı boyunca 80-90 
kadar yumurta bırakır. Yumurta bırakma süresi 2-4 haftadır. Yumurtalar 20°C’de 
ortalama 5 günde açılır. Yumurtadan çıkan larvalar önceleri yaprak kılıfları 
arasında beslenir. Başaklanma döneminde başaklara geçerek kavuzlar arasına 
yerleşir. Toplam larva süresi 20°C’de 2 hafta kadar sürer. Yumurtadan ergin 
oluncaya kadar geçen süre 3-4 haftadır. Yurdumuzda yerine göre yılda 1-3 döl 
verir. Yazın ekinler kurumaya başlarken, yeşil haldeki diğer buğdaygillere toplu 
halde göç ederler. Genellikle yoğun göç, serin ve yağışlı 
bir havadan sonra sıcak ve güneşli havaların takip ettiği 
günlerde meydana gelir. 

Çayır tripsi [Aptinothrips rufus (Haliday) (Thripidae)]:  

Vücut sarı veya esmerimsi sarı renktedir. Antenleri 6 seg-
mentli, son segmenti uzun ve konik şekildedir. Erginleri 
kanatsızdır. Vücut uzunluğu 1.1-1.5 mm’dir (Şekil 29). 
Erkekler dişiye göre daha küçük boyda olup doğada az 
rastlanır. 

Çayır tripsi eşeysiz olarak çoğalır. Kışı muhtelif yerlerde 
ergin halde geçirir. Uygun yerlerde bütün yıl boyunca 
çoğalmasına devam ederek birçok nesil verir. 

Tahıl tripsi [Frankliniella tenuicornis (Uzel) (Thripidae)]:  

Genel görünümü ve rengi Ekin tripsine benzer. Erginlerde antenler 8 segmentli 
olup silindir şeklinde, ilk iki ile son dört segment siyahımsı, 3. ve 4. segmentler 
açık sarı renktedir. Baş, gözler önünde kuvvetli şekilde çıkıntı yapmıştır. 
Protoraksın ön kenarında 2 çift kıl bulunur. Bunlar dıştakilere oranla daha küçük 
boydadır. Büyük ve küçük kanat formları vardır. Vücut uzunluğu 1.3-1.6 mm’dir. 

Kışı ergin halde geçiren bu türün biyolojisi yurdumuzda bilinmemektedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Kışlık ve yazlık hububatta zarar yapan tripsler hububat henüz sapa kalkma 
döneminde iken bitkilerin yaprak ve saplarında beslenir. Beslenme sonucu 
beyazımsı veya gümüşi lekeler meydana gelir. Ancak, bu dönemde zarar güç 
farkedilir ve bitkiler büyüme döneminde olduğu için fazla etkilenmezler. Başaklar 
meydana çıktıktan sonra yaprak kılıflarının arasında bulunan dişiler başaklara 
geçerek yumurtalarını bırakırlar. Bunlardan meydana gelen larvalar ve mevcut 
erginler, başaklar çiçekte iken veya daha önce oralarda beslenerek çiçeklerin kısır 
olmalarına sebep olarak tane bağlamalarına engel olurlar. Tane teşekkül ettikten 
sonra da beslenmelerini sürdürerek zarar yaparlar. Süt olumu dönemindeki 

 
Şekil 29. Çayır tripsi. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 59 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT I                   TAHIL ZARARLILARI  

tanelerde beslenmeleri sonucunda tanelerde buruşma ve çeşitli deformasyonlara 
sebep olurlar. Tane teşekkülü esnasında larvalar tane ile kavuz arasına geçerler ve 
özellikle tane yarığı arasına yerleşerek beslenmeye devam ederler. Beslenilen 
yerler daha sonra koyu esmer lekeler halinde belirir. Zarar görmüş taneler nitelik 
ve nicelik bakımından olumsuz yönde etkilenir ve bu tanelerden yapılan unlar 
değerlerini büyük ölçüde yitirir. Aynı zamanda çimlenme yeteneğini de olumsuz 
yönde etkiler. Ayrıca, tanenin tahrip edilen dokularında saprofit mantarlar ve 
bakteriler yerleşerek zarar daha da artabilir. Erkenci buğday çeşitleri zararlıdan 
daha az etkilenmektedir. Fosfor oranı yüksek topraklarda hububattaki zararı 
artmaktadır. 

3. KONUKÇULARI VE YAYILIŞI  

Buğday tripsi buğdaygillerde ve özellikle buğday, arpa, çavdar, yulaf ve mısır’da 
bulunur. Bundan başka muhtelif çayır bitkileri, tırfıl ve yonca’da da rastlanır. 
Yurdumuzda en çok buğday’da zarar yapar ve Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunur. 

Dikenli buğday tripsi’nin başlıca konukçu bitkileri buğdaygil türleridir. Başta 
buğday, arpa, çeltik, mısır gibi bitkilerde zarar yapar. Yurdumuzun hemen her 
tarafında az veya çok rastlanır.  

Ekin tripsi, çeşitli buğdaygil bitkilerinde bulunur. Başlıca buğday, arpa, yulaf, 
çeltik, mısır ve birçok yabani buğdaygillerde zarar yapar. Yurdumuzda özellikle 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak bulunur. 

Çayır tripsi’nin başlıca konukçularını buğdaygiller teşkil eder. Tuzlu topraklarda 
yetişen buğdaygillerde de beslenen zararlı, kültür türlerinde ve özellikle yulafta 
zararlı olmaktadır. Yurdumuzda daha çok Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde yaygın olarak bulunur. 

Tahıl tripsi’nin başlıca konukçularını, buğdaygillerin çeşitli kültür ve yabani türleri 
teşkil eder. En çok buğday, arpa, çeltik, yulaf ve mısır’da zarar yapar. Yurdumuzda 
genellikle her yerde fakat az sayıda rastlanılan bir türdür. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Tripslerin aşağıdaki doğal düşmanları tespit edilmiştir: 
Orius horvathi (Reut.)  (Hem.: Anthocoridae) 
O.minutus (L.)  (Hem.: Anthocoridae) 
O.niger (W.)  (Hem.: Anthocoridae) 
Anisochrysa sp.  (Neur.: Chrysopidae) 
Aeolothrips intermedius Bagnal (Thys.: Aeolothripidae) 
A.collaris Priesner  (Thys.: Aeolothripidae) 
Scolothrips sp.  (Thys.: Thripidae) 
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler  

Hasattan sonra tarla sürülür ve tarla içindeki yabancı otlar ile mücadele edilmelidir. 

5.2. Biyolojik Mücadele  

Zararlıya karşı doğrudan bir biyolojik mücadele yöntemi uygulanmamaktadır. 
Ancak, yaygın olarak bulunan yararlılar, zararlının popülasyonunu yüksek oranda 
etkileyebilmektedir.  

5.3. Kimyasal Mücadele  

Trips ve doğal düşmanların yoğunluklarına ilişkin yapılan sürvey sonuçları dikkate 
alınarak, ilgili araştırma enstitüleri ile Tarım İl Müdürlüklerinin işbirliği 
çerçevesinde mücadele yapılıp yapılmamasına karar verilir.  

 

 

 

EKİN BAMBULU 
Anisoplia spp.  

(Coleoptera: Rutelidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Ülkemizde bulunan önemli türleri; Anisoplia austriaca Herbst., A.agricola (Poda), 
A.segetum Herbst., A.tenebralis Burm., A.dispar morio Kr., A.lata E., A.flavipennis 
Burm. ve A.syriaca Rche.’dır. 

Ergin 10-15 mm boyunda, 6-8 mm enindedir. Baş öne doğru daralarak kıvrılır. 
Yapı ve renkleri türlere göre farklılık gösterir. En büyük tür A.austriaca olup baş 
ve gövde parlak madensel yeşil renkte, üst kanadın gövde ile birleşme yerlerinin 
ortasında köşeli kara bir leke vardır. Üst kanatlar kahverengidir. A.tenebralis ve 
A.lata siyah renkli türlerdir. A.agricola’nın vücudu siyah ve üst kanatlarda kirli sarı 
2 büyük leke bulunur. Bambul erginlerinin antenleri yelpaze tipindedir. Üst 
kanatlar vücudun arka bölümünü genellikle örtmez (Şekil 30).  

Yumurtaları mat beyaz renkte, 2-3 mm boyunda ve silindir şeklindedir. Larvaları 
“manas” tipinde olup, kahverengi başlı ve yumuşak vücutludur (Şekil 31). 

Erginler tahılın süt olum döneminde başaklar üzerinde görülürler. Bir süre bes-
lendikten sonra çiftleşmeye başlarlar. Dişiler yumurtalarını kumsal, hafif toprak-
ların 10-25 cm derinliğine bırakırlar. Larvalar genellikle 2 yıl toprakta yaşamlarını 
sürdürürler ve sonunda pupa olurlar. Ortalama 15 gün süren pupa döneminden 
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sonra erginler çıkar. Erginler günün sıcak saatlerinde çok hareketlidirler. Erginlerin 
yaşam süresi 1-1.5 aydır. Bu zararlı genellikle 2 yılda bir döl vermekle birlikte 
uygun koşullarda yılda bir döl de verir. 

  
Şekil 30. Anisoplia austriaca (a) ve A. lata (b) ergini. 

 

 
Şekil 31. Bambul larvaları. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Larvalar toprak altında genç tahılın kökünü kemirerek zararlı olmakla beraber, en 
büyük zararı erginler yapar. Süt olum döneminden itibaren sarı olum ve sert olum 
dönemlerinde başaklardaki taneleri kemirerek zarara neden olurlar (Şekil 32a,b).  

Bambul erginleri tarafından kemirilmiş taneler, tohumluk olarak kullanılamayacağı 
gibi tanenin özü yenildiğinden ekmek yapımında da iyi sonuç vermez (Şekil 32c). 
Zararlı, tarlalarda eşit dağılım gösterdiği koşullarda m²’de 3-4 adet ergin olduğunda 
ekonomik zarara neden olabilir. 

Ülkemizin tüm tahıl ekiliş alanlarında yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 

Başta buğday, arpa, yulaf ve çavdar ile küçük taneli diğer birçok tahıllar ile diğer 
birçok yabani buğdaygil türleri bu zararlının konukçularıdır.  

a b 
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Şekil 32. Bambulun başakta (a,b) ve tanelerde (c) yaptığı zarar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. Ancak toprak 
sürümlerinde yüzeye çıkan larvaların kuşlar tarafından toplandığı saptanmıştır.  

Metarhizium anisopliae Metc. (Deuteromycotina: Hypomycetes) mantarının larva-
larda zararlı olduğu ve erginlerin predatörü olarak da Machimus annulipes (Brulle) 
(Dip.: Asilidae) saptanmıştır. Ayrıca Bambul larvalarının ektoparaziti olarak Tiphia 
morio, T. femorata (Hym.: Tiphiidae) ve Scolia quadrimaculata F. (Hym.: Scolii-
dae) saptanmıştır.  

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Kültürel önlemlerin uygulanmasına önem vermek, zararlı popülasyonunu büyük 
oranda azaltır. 

– Münavebe iyi uygulandığında çok iyi sonuç alınır. Münavebede bilhassa 
Şemsiyegiller (Umbelliferae) ile Baklagiller (Leguminaceae)’e ait bitki 
türlerine yer verilmelidir. Çünkü larvaların bu kültür bitkilerinde hiç 
beslenmedikleri bilinmektedir.  

– Erken ekim, erkenci çeşitlerin ekilmesi ve hasatın geciktirilmemesi iyi sonuç 
vermektedir. 

– Larvaları yok etmek için sonbahar ya da ilkbaharda, anızın erken ve derin 
şekilde sürülmesi, tarla kenarlarında işlenmemiş toprak bırakılmamalıdır.  

– Ekim öncesi tarla hazırlığı iyi yapılmalıdır. 
– Sulama yumurta ve larva gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

a b c 
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5.2. Kimyasal Mücadele  
Kimyasal mücadele, larvalara karşı tohum ilaçlaması ve erginlere karşı yüzey 
ilaçlaması şeklinde uygulanır.  

Hâlihazırda Bambul’a karşı önerilen bir tohum ilacı olmadığı için, Ekinkurdu 
(Zabrus spp.)’na karşı önerilen tohum ilaçları Bambul’a karşı da yararlı olabilir. 

5.2.1. İlaçlama zamanı 
Erginlere karşı yapılan yüzey ilaçlamasında esas, ilk ergin çıkışının saptanmasıdır. 
Bu tarihten bir hafta sonra tarla büyüklüğü dikkate alınarak, tarlanın köşegenleri 
istikametinde zikzak gidilerek, her 20 adımda bir 1/4 m²’lik sayım çerçevesi 
atılarak ergin sayımları yapılır. Ortalama 3-4 ergin/m2 bulunan tarlalarda yüzey 
ilaçlaması yapılır.  

Erginlerle ilgili mücadeleye doğal ölümler görüldüğünde son verilmelidir. 

Sonbaharda yapılan sayımlarda da 3-4 larva görülen sahalar tohum ilaçlaması 
programına alınır.  

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Yüzey ilaçlamasında hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, 
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılabilir. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
Yüzey ilaçlaması, havanın sakin olduğu saatlerde, tarla kenarlarından başlayarak 
yapılır. 
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EKİN GÜVESİ 
Syringopais (=Scythris) temperatella Led.  

(Lepidoptera: Scythridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ekin güvesi [Syringopais (=Scythris) temperatella Led] erkek kelebeğinin ön 
kanatları altın sarısı renkte pullarla kaplanmış olup, arka kanatları kirli gri, 
kenarları boz renkte ve bol tüylüdür. Dinlenme halinde üstten bakıldığında arka 
kanatların uçları kırlangıçkuyruğu gibi “Λ” şeklindedir. Kanat açıklığı 14-18 mm 
kadardır. Dişi kelebek erkek kelebeğe göre daha küçük ve hareketi daha yavaştır. 
Üst kanatların son kısmında belirgin bir şekilde bulunan kahve-rengimsi siyah 
bant, dişinin en belli başlı özelliği olup, kanat açıklığı 10-14 mm’dir. Çok hareketli 
olan kelebekler bitkiler arasında uçuşmaları ile kendilerini belli ederler. 

Yumurtadan çıkan larva 1 mm kadar boyda, parlak sarımsı-kırmızımtırak renktedir. 
Yaprak içinde beslenerek gelişmesini tamamlayan larvanın rengi kahverengimsi, 
baş kapsülü parlak siyah renktedir. Olgun larvanın boyu 8-11 mm’dir. 

İklim şartlarına bağlı olarak hububat tarlalarında genellikle mayıs ayı içerisinde 
Ekin güvesi kelebeklerinin uçuştuğu görülür. Çiftleşme bir iki gün içinde olur. 
Dişiler yumurtalarını topraktaki çatlaklara kümeler halinde ve ortalama 120 adet 
bırakır.  

İki hafta içinde yumurtalardan çıkan larvalar 15-20 cm toprak derinliğine inerek 
yazı geçirmek üzere diyapoza girerler. Sonbaharda ilk yağmurlardan sonra toprakta 
aktif hale gelen larvalar henüz 2-3 yapraklı olan genç hububata geçerek yaprağın 
iki epidermisi arasında beslenmeye başlarlar. Şubat ayı sonlarından itibaren fark 
edilmeye başlayan larvalar, yaklaşık olarak 2 ay kadar bir bitki üzerinde veya 
bitkiden bitkiye geçerek beslenmelerine devam ederler.  

Pupa olgunluğuna varan larva kendisini toprağa atarak toprak parçacıklarının 
altında veya 5-10 cm toprak derinliğinde çıkardıkları ipeğimsi bir madde ile kokon 
örerek pupa olur. Bu devre, sıcaklık ve toprak nemine bağlı olarak 10-15 gün 
devam eder. İlk kelebekler nisan sonu-mayıs başlarında ortaya çıkar. Böylelikle 
yılda bir döl vermiş olurlar.  

Kasım-aralık yağışlarının fazla miktarda olduğu yıllarda, larva yoğunluğunun 
yüksek olduğu, bu dönemde yağışların yeterli olmaması halinde ise, daha sonraki 
dönemlerde yeterli yağış olsa bile yoğunluğun düşük düzeyde kaldığı saptanmıştır. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Zararı larvalar yapar. Larvalar, hububat yapraklarının iki epidermisi arasındaki 
yeşil dokuyu yiyerek fotosentezi engeller ve yaprağın uç kısımlarından itibaren 
kurumasına sebep olurlar (Şekil 33a). Geniş çapta zarara uğramış bir tarlada genel 
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bir renk açılması olur ve uzaktan samyeli vurmuş hissini uyandırır (Şekil 33b). 
Sonbahar aylarının yağışlı, buna karşılık ilkbahar aylarının kurak geçtiği yıllarda 
bulaşmanın yüksek olduğu (%40’tan yukarı) tarlalarda önemli derecede verim 
azalmasına ve hatta bazı hallerde ancak tohumluğun geri alınabildiği ölçüde zarara 
sebep oldukları saptanmıştır. 

 
Şekil 33. Ekin güvesinin buğday yaprağındaki zarar şekli (a) ve zarar görmüş buğday 

tarlasının genel görünümü (b). 

Ege, Akdeniz, Orta ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak bulunmak-
tadır. 

3. KONUKÇULARI 

Ekin güvesinin esas konukçusu buğday, arpa ve yulaftır. Bunların yanı sıra yabani 
Buğdaygiller, tarla sarmaşığı, ayrık otu, hardal, çayır, tekesakalı gibi otlar 
konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Ege Bölgesinde, larva parazitoiti olarak Pnigalio pectinicornis L. (Hym.: Eulophi-
dae) saptanmış ise de, bunun etkin bir durumda olduğu görülmemiştir. Bunun yanı 
sıra, bitkiden bitkiye geçmek üzere kendini toprağa atan larvaların, karınca, örüm-
cek ve kuşlar tarafından toplandığı gözlenmiştir. Ayrıca erginler de örümcekler ve 
kuşlar tarafından yenilmektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

 Hasattan hemen sonra yapılacak derin sürme (1-2 kez 15-20 cm derin-
liğinde), diyapoza girmiş yeni larvaların büyük bir kısmının ölmesine ve 
popülasyonun azalmasına yardım etmektedir. 

 Ekin güvesi ile bulaşık sahalara en az iki yıl hububat ekilmemeli, hububatın 
yerine susam, Baklagil, pamuk, darı ve karpuz gibi çapa bitkileri münave-
beye girmelidir. 

a b 
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 Sulanan tarlalarda zarar azalmaktadır. Bu nedenle kurak geçen yıllarda 
hububatın sulanması olumlu sonuçlar vermektedir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Bulaşma oranı %20’den yukarı olan tarlalar mücadele programına alınır.  

Ekin güvesi ile kimyasal mücadelede en uygun devre, hububat yaprakları içinde 
beslenmekte olan larva boylarının 2-6 mm olduğu zamandır. Bazı bölgelerde 
kimyasal mücadeleye mart ayından itibaren başlamak mümkün ise de, bu durum 
bitkinin fenolojisi ve zararlının biyolojisi ile yakından ilgilidir. Özellikle yüksek ve 
dağlık yerlerde hububatın geç gelişmesi, mücadele zamanını mayıs ortalarına kadar 
kaydırabilir. Çeşitli nedenlerle ilaçlı mücadele gecikmiş ise larva boyları 7-10 mm 
olduğunda geç devre ilaçlamalarına yer verilmelidir.  

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörleri (mekanik, otomatik, 
motorlu) ve sırt atomizörleri kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlama öncesi kalibrasyon yapılır. Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde 
ilaçlama yapılır. İlaçlamadan sonra 24 saat içinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrar 
edilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlaçlama öncesi ve ilaçlamadan 7 gün sonra 25 yapraktaki canlı larvalar sayılarak 
karşılaştırılır. 
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EKİN KAMBURBÖCEĞİ 
Zabrus spp.  

(Coleoptera: Carabidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ekin kambur böceğinin ülkemizde bulunan önemli türleri; Zabrus tenebrioides 
Goeze, Z.melancholicus Schaum, Z.politus Gauth., Z.spinipes Fabr., Z.iconiensis 
Ganglb. Z.corpulentus corpulentus Schanin. ve Z.asiaticus Cast.’dur.  

Erginler türlere göre farklılık göstermekle birlikte, 12-22 mm boyunda ve 5-8 mm 
enindedir (Şekil 34a). Sırt kısımları dış bükey ve parlak siyah renklidir. Sırtlarında 
uzunlamasına nokta ve çizgiler vardır. Yumurtaları darı tanesi büyüklüğünde 
yuvarlak ve beyaz renklidir (Şekil 34b). Yumurtaların boyu ortalama 2.3 mm, eni 
ise 1.4 mm’dir. Larvaların baş ve toraksı kahverengi, abdomenin üstü kestane 
renginde olup alt kenarları kirli beyazdır (Şekil 35). Yumurtadan çıktığında 0.4-0.6 
mm uzunluğundadır. Olgun larva boyu ise 18-30 mm arasında değişir. Üç çift 
toraks bacağı vardır. Toraks halkaları abdomen halkalarından daha geniştir. 
Pupaları serbest pupa tipinde, beyaz renklidir.  

  
Şekil 34. Zabrus sp. ergini (a) ve yumurtaları (b). 

Kışı toprak içinde hem ergin hem de 
larva halinde geçirir. Soğuk havalarda 
hareketsiz olan larvalar, toprak sıcak-
lığının 10°C’nin üzerine çıkması ile 
birlikte hareketlenirler. Gelişmesini ta-
mamlayan larvalar iklim koşullarına 
bağlı olmakla beraber, genellikle nisan 
ayı sonlarında pupa olurlar ve mayıs 
ayından itibaren erginler çıkar. Ergin-
ler, yazın sıcak günlerinde toprak 
içinde yazlamaya girer. Sonbaharda 
yağışların başlaması ile topraktan 

 
Şekil 35. Zabrus sp. larvası. 

a b 
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çıkan erginler, anızlarda sürülmemiş toprak bölümlerinde çiftleşmeye başlarlar. 
Çiftleşen dişiler yumurtalarını tek tek toprakta oluşturdukları küçük yuvalara 
bırakırlar. Yumurtalar iklim koşullarına bağlı olarak 10-20 gün içinde açılır. Bir 
dişi 40-80 yumurta bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar çok hareketlidirler. 
Bitkinin kök bölgesinde çok sayıda larva görülebilir. Yılda bir döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Ekin kurdunun zararı, yaşam dönemine göre üç şekilde görülür. 

Genç larva zararı: Larvalar, sonbahar aylarında uygun koşulları bulduklarında 
ekin yapraklarını toprak içine çekerek yerler (Şekil 36). 

Olgun larva zararı: Larvalar, ilkbaharda yaprak ve sürgünleri yiyerek zararlı 
olurlar, m² de 3-4 larva olduğunda tarlalarda yer yer yenik bölümler, açık hububat 
sıraları ve boşluklar görülür (Şekil 36). Bu durum verimin önemli ölçüde azal-
masına neden olur. Larvaların zararı özellikle toprak sıcaklığı ve nemi ile beraber 
toprak yapısı ile doğrudan bağlantılı olup; zarar derecesi bu parametrelerin uygun 
olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle kurak yıllarda larva 
zararı azalmaktadır. 

  

  
Şekil 36. Zabrus sp. zararının buğday tarlasındaki genel görünümü (a) ve larvaların 

bitkideki zarar şekli (b, c,d). 

 

b 

c d 

a 
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Ergin zararı: Erginler, hasada yakın günlerde başak tanelerini, hububat ekiminden 
sonra ise toprak altındaki taneleri kemirerek zararlı olurlar. 

Ülkemizin tahıl ekimi yapılan bütün bölgelerinde bulunur. Özellikle killi, killi-tınlı, 
kumlu-killi-tınlı toprakları tercih etmektedir.  

3. KONUKÇULARI 

Ergin ve larvaları kültür ve yabani Buğdaygil türlerinde beslenir. Özellikle buğday, 
arpa, yulaf ve çavdarda ekonomik önemde zarar yapar. Bazen çimlenmekte olan 
mısır tohumlarında da önemli zararlara sebep olabilmektedir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  

Ülkemizdeki doğal düşmanları bilinmemektedir.  

5. MÜCADELESİ  

5.1. Kültürel Önlemler 

─ Aynı tarlaya üst üste bir kaç yıl buğday veya bu zararlının tercih edeceği 
Buğdaygilden başka bir tür ekildiğinde, yoğunlukla beraber zarar da 
artmaktadır. Bu nedenle ekim nöbetine gerekli önem verilmelidir. 

─ Nadasa bırakılan tarlalar uygun bir zamanda derince sürülmek suretiyle 
yabancı otlar yok edilirse zararı daha da azalır. Böylece tarladaki besin 
kaynakları ortadan kalkacağı gibi birçok larva ve pupa da toprağı sürme 
esnasında yok edilmiş olur. 

─ Tahıllar olgunlaştıktan sonra tarlada ne kadar fazla kalırsa hasat esnasında 
tohumların toprağa dökülme oranı da o kadar artar. Bu da erginlere ve ileride 
de larvalara bol besin kaynağı oluşturacağı için çoğalması teşvik edilmiş 
olur. Bu nedenle hasat geciktirilmeden yapılmalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Ekin Kambur Böceklerine karşı en etkili mücadele, tohum ilaçlamasıdır. Bu 
nedenle zararlının bulaşık olduğu alanlarda tohum mutlaka usulüne uygun 
ilaçlandıktan sonra ekilmelidir.  

Ancak zorunlu kalındığı hallerde, zararı kısmen önleyebilmek amacıyla yüzey 
ilaçlaması da önerilebilir. 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Tohum ilaçlaması, bir yıl önce zararlının var olduğu bilinen alanlarda; yüzey 
ilaçlaması ise larva zararının belirgin bir şekilde görüldüğü geç sonbaharda ya da 
erken ilkbaharda yapılır. 

Zararlının var olduğu bilinen ekili alanlarda, geç sonbahar ile nisan ayı ortalarına 
kadar süren zaman içinde yani ekinin kardeşlenme öncesi ve kardeşlenme 
dönemlerinde sürveyler yapılmalıdır. Sayımlar 1/4 m²’lik çerçevelerle tarlayı 
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temsil edecek şekilde farklı noktalarda yapılır. Çerçeve içine giren toprak 15 cm’ye 
kadar kazılarak canlı larva ve yenik bitki sayımı yapılır. 

Bu sayımlar neticesinde larva yoğunluğu m²’de 1 veya daha fazla, yenik bitki adedi 
m²’de 5 ve daha fazla olan tarlalar ile aşağıda belirtilen düzeyde yoğunluk 
gösterdiği için yüzey ilaçlaması yapılmış alanlar tohum ilaçlaması programına 
alınır. 

Erken ilkbaharda gerek tarla kenarında gerekse tarlanın belirli yerlerinde 
yoğunlaştırılan sayımlar sonucu m²’de ortalama 3 ve daha fazla canlı larva veya 15 
ve daha fazla yenik bitki bulunan tarlalarda ise kapama veya nokta şeklinde yüzey 
ilaçlaması yapılmalıdır. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohum ilaçlamasında tohumlar, ilaçlama bidonlarında ilaçlanmalıdır. 

Yüzey ilaçlamasında hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörleri (mekanik, 
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörleri kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Tohum ilaçlamasında, kullanılan bitki koruma ürününün, önerilen dozda tohumun 
bütün yüzeyini kaplamasına özen gösterilmelidir.  

Yüzey ilaçlamasında, tarlanın özellikle zararlının bulunduğu yerlerde, bitki ve 
toprak yüzeyi, ilaçlanmamış yer bırakmadan kaplama şeklinde ilaçlanmalıdır.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tohum ilaçlamasında ekimden sonra mart veya nisan aylarında; yüzey ilaçlama-
sında ise ilaçlamadan 7-10 gün sonra ilaçlı ve ilaçsız tarlalarda 1/4 m²’lik 
çerçevelerle canlı larvalar sayılır. Bulunan değerlere “Yüzdesiz Abbott” uygulana-
rak ilacın etki oranı bulunur. 
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EKİN KOŞNİLİ 
Porphyrophora tritici (Bodenh.) 

(Hemiptera: Margarodidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ekin koşnili [Porphyrophora tritici (Bodenh.)]’nin ergin dişisi, yumuşak vücutlu, 
ön kısımda daralan, arkaya doğru genişleyen yumurta biçiminde, bordo renginde, 
ortalama 5 mm boyunda, 3.5 mm enindedir. Kazıcı biçimde 3 çift bacağı vardır. Ön 
bacaklar diğerlerine oranla daha kalındır.  
Erkek, koyu kırmızı renkte, ortalama 2.5 mm boyunda, 0.7 mm enindedir. 
Antenleri vücut uzunluğunun yarısı kadar olup 8 segmentlidir. Altıncı ve yedinci 
abdomen segmentlerinden uzun püskül gibi kıl demeti çıkar. Birinci çift kanatlarda 
kırmızı bantlar bulunup, ikinci çift kanatlar körelmiştir.  
Yumurta oval, bordo renginde, pamuk liflerine benzeyen uzantılardan oluşmuş bir 
yüksük içinde olup, ortalama 0.5 mm uzunluğunda, 0.25 mm enindedir. Yumur-
talar genellikle toprağın 7-8 mm derinliğine ortalama 160 adedi bir arada bırakılır.  
Larva yumurtamsı biçimde ve bordo rengindedir. Yeni çıkan larva açık vişne 
renginde, vücudu ortalama 0.7 mm boyunda ve 0.25 mm enindedir. Antenleri 6 
segmentlidir. Ön bacakları kısa ve kazmaya elverişlidir. Abdomen sonunda ikisi 
uzun ikisi kısa 4 kıl bulunur. Kendilerini kökboğazına tutturan larvaların zamanla 
anten ve bacaklarını yitirmesi sonucu kist oluşur. Kist, düzgün olmayan yuvarlak 
bir şekilde ve çapı ortalama 3 mm’dir (Şekil 37). 

 
 Şekil 37. Ekin koşnilinin kistleri.  

Hububatın sert olum döneminde toprağa bırakılan yumurtalar ekim ayında açılır. 
Yumurtadan çıkan larvalar kışı uyuşuk durumda geçirirler. İlkbaharda toprak 
üstüne çıkan larvalar, yaprağın sapla birleştiği yaprak kınına girerler. Buradan 
kökboğazına geçerek tutunurlar. Bir süre beslendikten sonra, birbirini takip eden 
gömlek değiştirmeleri sonucu, anten, bacak ve gözlerini yitirerek kist durumuna 
girerler. Kistler, bitkiye ince uzun hortumlarıyla tutunurlar. Olgun hale gelen kist-
lerden, hasat dönemindeki günlerde erginler çıkar. Dişi yumurta bıraktıktan sonra 
ölür. Eşeysiz olarak çoğalır ve yılda bir döl verir. 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Larvalar, bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Ekin koşnilinden zarar görmüş 
bitkiler cılız ve bodur kalır, aynı zamanda başak oluşumu az, tane ağırlıkları 
düşüktür. Erken bulaşmalarda, ince yaprak oluşumu sonucu zarar çalılaşma 
şeklinde görülür. Zararlının yoğun bulunduğu yerlerde, başaklanma olmadan bitki 
kurur ve ölür. Kuvvetli toprak ve yüksek nemde bitki normal gelişirse de, tane 
verimi çok az veya hiç olmamaktadır. Tarlalarda zarara uğramış yerler, kolaylıkla 
görülebilir. Bazı tarlalarda ocaklar halinde veya bölümler biçiminde zarar 
görülmektedir. Bu ocaklarda zarar %100’e ulaşabilir. 
Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgeleri Ekin koşnili yayılış alanı içerisindedir. 
Ancak ekonomik önemde bir zararına rastlanmamaktadır. 
3. KONUKÇULARI  
Buğday, arpa, çavdar, yulaf ile diğer Buğdaygillerden ayrık, yabani yulaf, püsküllü 
çayır ve hasır otu konukçuları arasındadır. Tercih ettiği bitki buğdaydır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Kistlerin termitler, ergin dişilerin ise karıncalar tarafından yok edildikleri saptan-
mıştır. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler  
Ekin Koşnili mücadelesinde kültürel önlemlerin titizlikle uygulanması gereklidir. 
Ekim sırası nadas-tahıl olan bölgelerde, tarlanın nadasa bırakıldığı yıllarda 
ilkbaharda toprak işlenmeli, tarladaki yabani buğdaygiller ve kendi gelen tahıllar 
yok edilmelidir. Hasadı takiben, anız bozma çok erken yapılıp, ikileme ile toprak 
iyi işlenirse yoğunluk büyük ölçüde düşürülür. Öte yandan burçak, fiğ gibi 
baklagilleri ekim sırasına koyarak etkili bir kültürel mücadele yapmak mümkündür. 
5.2. Kimyasal Mücadele 
Zararlıya karşı olumlu sonuç veren ilaçlar olmasına karşın ekim sırasına uymak ve 
gerekli kültürel önlemleri zamanında almakla da yoğunluk düşürüldüğünden 
kimyasal mücadele ülkemizde pek uygulanmamaktadır. 
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Zararlının bulaşık olduğu illerin farklı ilçe ve köylerinde, hububatın sapa kalkma 
döneminden önce tarlada 15 adımda bir rasgele en az 1/4 m²’lik 15 çerçeve atılır. 
Çerçeve içine giren bitkiler sökülerek kök boğazında kist aranır. Bir bitkide bile 
kist görülmesi o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. 
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır.  
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Granül ilaç toprağa mibzerle veya elle atılabilir. En iyi yol, yapay gübre ile 
karıştırıldıktan sonra kombine mibzerle toprağa verilmesidir. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Belli alana atılacak ilaç, bir branda bezi üzerinde aynı alana atılacak gübre ile 
karıştırıldıktan sonra ayarı yapılmış kombine mibzer ile toprağa verilir.  

 

 

EKİN SAPARILARI 
Cephus pygmeus L., Trachelus tabidus F., T. libanensis Andre  

(Hymenoptera: Cephidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Ekin saparısı erginleri 7.9-9.3 mm boyunda ve 1.3-1.9 mm enindedir. Vücutlarında 
sarı nokta ve şeritler olup parlak siyah renktedir. Antenleri 18-22 segmentli, kısa ve 
yoğun kıllarla kaplıdır. Kanatları iyi gelişmiş kahverengi damarlıdır. Bacakların üst 
kısımları siyah, uç kısımları sarı renktedir.  

C. pygmeus’un birinci abdomen segmentinin üzerinde üçgen biçiminde sarı leke 
vardır. Dördüncü, altıncı, yedinci ve dokuzuncu segmentlerin arkalarında sarı renk-
li enine şeritler bulunur (Şekil 38a,b). T. tabidus’de, C. pygmeus’un aksine enine 
şeritler bulunmamakta, abdomenin iki yanında abdomen boyunca uzanan sarı tu-
runcu renkli şeritler yer almaktadır. T. libanensis’te ise abdomenin ikinci ve üçün-
cü segmentleri dışındaki diğer segmentlerde enine koyu sarı renkli şeritler vardır.  

 
Şekil 38. Ekin sap arısının ergini (a, b) ve larvası (c). 

a b c 
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Yumurtaları 1.0 mm uzunluğunda 0.3 mm eninde beyaz renklidir. Larvalar 
kahverengi başlı olup, ileri dönemlerde “S” biçiminde kıvrık olup açık sarıdan süt 
beyaza kadar değişen renklerdedir (Şekil 38c). Boyları ortalama 7.4 mm, enleri 1.7 
mm’dir. Antenleri 4 segmentlidir. Prepupa, larva gibi “S” biçiminde olmayıp 
düzdür. Boyu ortalama 8.0 mm, eni 1.5 mm’dir. Pupa, serbest pupa tipinde süt 
beyazı rengindedir. Boyu ortalama 9.4 mm, eni 1.8 mm’dir. 

Kışı anız saplarında larva döneminde geçirirler. Toprak sıcaklığının 9–10°C’yi 
bulduğu dönemde prepupa olurlar. Larvanın prepupa olabilmesinde toprağın 
sıcaklık ve neminin önemi büyüktür. Prepupa dönemi 5–10 gün sürer. İklim 
koşullarına bağlı olarak pupa dönemi 3–4 hafta sürebilir.  

Ergin çıkışları genellikle hububatın sapa kalkma ve başaklanma dönemlerinde olur. 
Çıkıştan bir süre sonra çiftleşen ergin dişiler hububat sapının içine yumurta 
bırakırlar. Bir dişi ortalama 52 adet yumurta bırakır. Yumurta açılma süresi 6–10 
gündür. Yumurtadan çıkan larva 5 dönem geçirir.  

Yazlama süresince kurak bir periyodun geçirilmesi ya da ilkbaharda düşük 
sıcaklıkla beraber yetersiz nemin mevcut olması durumunda, yumurta açılımı ve 
ergin çıkışı olumsuz yönde etkilenmektedir.  

Zararlı yılda bir döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Zararı sap içinde beslenen larvalar yapar. Beslenme sonucu iletim dokularını tahrip 
ederek, bitkideki karbonhidrat ve su iletimi sistemini bozar. Bunun sonucunda 
taneler az gelişmekte ve tane kaybına neden olmaktadır. Öte yandan bulaşık 
başaklardan elde edilen tanelerin sağlamlara oranla hafif oldukları görülmüştür. 
Ayrıca larvalar tarafından kesilen saplar, biçimden önce kırılarak düşmekte ve 
kayıplara neden olmaktadır. Sayılan zarar şekillerinden en önemlisi tanedeki ağırlık 
azalmasıdır.  

Zararlı, Ege, Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
yaygındır. 

3. KONUKÇULARI  

Başlıca konukçuları; buğday, çavdar ve arpadır. Erginler yabancı ot polenleri ile 
beslenir. Bu yabancı otlar Uzun süpürge otu [Descurainia sophia (L) Webb.], 
Yabani tere [Cardaria draba (L.)] ve Sütleğen (Euphorbia cf. heteradena Jaub. & 
Spach). 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  

Zararlı bölge koşullarına göre değişmekle beraber parazitoitler tarafından geniş 
ölçüde baskı altında tutulmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıda verilmiştir.  

Parazitoitleri: 
Collyria calcitrator Grav.  (Hym.: Ichneumonidae)  
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Tetrastichus sp.  (Hym.: Eulophidae)  
Bracon terebella Wesm.  (Hym.: Braconidae)  
Eurytoma sp.  (Hym.: Eurytomidae)  
Picroscytoides obscurus Masi  (Hym.: Pteromalidae)  

C.calcitrator, parazitlediği ekin sap arısı larvası içinde kışı geçirir ve önemli 
ölçüde de ekin sap arısı popülâsyonunu azaltır.  

5. MÜCADELESİ  

5.1. Kültürel Önlemler 

 Toprağın derin sürülmesi: Sapların toprak altında kalması ve ergin 
çıkışlarının etkilenmesi amacı ile toprak derin sürülmelidir. 

 Toprağın sapları yüzeyde bırakılacak şekilde işlenmesi: Kar yağışlarının 
olmadığı ve ilkbaharı az yağışlı geçen yıllarda sapları yüzeyde bırakacak 
aletlerle toprak işlenmelidir. 

 Ekim sırası ve dayanıklı çeşitlerin seçimi: Ekim sırasında, zararlının 
konukçusu olmadığı bilinen bitkilerin ekilmesi zararlı popülâsyonunu etkiler. 
Öte yandan Triticum durum gibi zararlı etkisine belirli ölçüde dayanıklı 
buğday çeşitlerinin seçilmesi gerekir. 

 Tarlaların sulanması: Ekin sap arısı popülâsyonunu artırır. Bu nedenle zararlı 
popülâsyonunun potansiyel tehlike olarak bulunduğu tarlalar sulanmamalıdır.  

 Ekin sap arısı popülâsyonunu düşürmek amacıyla anızların sonbahar veya 
ilkbaharda otlatılması yararlı olmaktadır.  

 Ekim tarihinde gecikmenin, Ekin sap arısı zararını arttırdığı, buna karşılık 
erken ekimin ve erken hasadın zararı azalttığı ortaya konmuştur.  

5.2. Biyolojik Mücadele 

Zararlıya karşı parazitoitlerin etki oranlarının yüksek düzeyde bulunduğu 
saptanmıştır. Önemli parazitoitlerden C. calcitrator ve B. terebella’nın ergin çıkış-
ları, zararlı ergin çıkışları ile aynı zamana denk geldiğinden, bu günlerde diğer 
hububat zararlılarına karşı uygulanacak yüzeysel ilaçlamalarda yan etkisi az olan 
ilaçlar tercih edilmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal mücadele önerilmemektedir.  
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HUBUBAT HORTUMLUBÖCEĞİ 
Pachytychius hordei (Brulle)  
(Coleoptera: Curculionidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Hububat hortumluböceği [Pachytychius hordei (Brulle)] ergini 3–4 mm boyunda 
ve kahverenginde olup, sırtın ön kısmı koyu kahverengi görünüşte, oval biçimde ve 
üzeri krem renginde pullarla örtülüdür. Baş, petek gözlerden sonra uzamış ve 
hortum biçimini almıştır. Antenleri kahverengi, dirsekli ve ucu topuzlu olup krem 
renginde ince kıllarla kaplıdır (Şekil 39a,b). Larva bacaksız olup, baş gelişmiştir. 
Olgun larva boyu ortalama 0.5 mm boyunda ve sarı renktedir (Şekil 39c). Pupaları 
serbest pupa tipinde ve sarı renktedir (Şekil 39d).  

Zararlı kışı ergin olarak toprakta geçirir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toprakta 
yazlama ve kışlama sürelerini (yaklaşık 8 ay) geçirdikten sonra, takip eden yılın 
mart sonu-nisanın ilk haftasından sonra, bitkinin kardeşlenme ve sapa kalkma 
dönemlerinde aktif duruma geçerek toprak yüzeyine çıkar.  

Orta Anadolu Bölgesinde Burdur ve Isparta illerinde nisanın ilk haftasında, 
hububatın kardeşlenme döneminde; Eskişehir ilinde ise mayıs ayının ilk haftasında, 
hububatın sapa kalkma döneminde, kışlamış erginler topraktan çıkarak aktif 
duruma geçerler.  

Zararlının toprak yüzeyine çıkışında en önemli etkenler, yağış ve sıcaklıktır. Mart 
ayının ikinci yarısından sonra toplam yağışın 10 mm’nin üzerine çıktığı ve aynı 
dönem içerisinde 8–10 günlük bir sürede ortalama sıcaklığın 10°C’nin üzerinde 
bulunduğu günlerden sonra, erginler topraktan çıkmaya başlar. Hava kapalı, serin 
ve rüzgârlı olursa zararlı bitkiyi terk ederek kökboğazında, toprak keseklerinin 
yanında veya yarıklarda saklanır. Erginler topraktan çıkışlarından sonra beslenir, 
çiftleşir ve ardından yumurtalarını bırakır. Hububatın başaklanma döneminde 
başlayan yumurta bırakma, süt olum dönemi ortalarına kadar devam eder ve her 
başakçığa 1 adet yumurta bırakılır. Yoğun yumurta bırakma süresi yaklaşık 7–10 
gündür. Ergin yaşamı süresince 40–50 adet yumurta bırakır. Yumurtalar iklim 
koşullarına bağlı olarak 11–15 günde açılır.  

Larvalar, süt ve sarı olum dönemleri boyunca tane içinde beslenir, taneler sertleş-
meye başladığı anda, kapçık ve iç kavuz arasından taneyi terk ederek toprağa 
inerler. Larvanın toprak içine inme derinliği, toprağın yapısına bağlıdır. Larva 
ilerleme kanalının sonunda yumurta şeklinde yuva yaparak, içinde pupa olur (Şekil 
39e). Larva dönemi başakta 23–29 gün ve toprakta 11–18 gün olmak üzere toplam 
35–46 gündür. Beş larva dönemi geçirir.  

Larva toprakta prepupa ve pupa olduktan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 
ergin çıkışı haziran sonu-temmuz başı, Orta Anadolu Bölgesi için temmuzun 
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üçüncü haftası ile ağustos ayının ilk haftası arasında başlar. Aynı yerde yazlama ve 
kışlama süresini geçirir. 

 

 

 
Şekil 39. Hububat hortumluböceği ergini (a, b), larvası (c), pupası (d, e), sağlam 

ve zarar görmüş arpa ve buğday taneleri ile larvaların çıkış delikleri(f, g, 
h), zarar görmüş başak (i) ve erginin yapraktaki zarar şekli (j, k). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Zararını ergin ve larva döneminde yapmaktadır. Hububatın kardeşlenme dönemin-
de topraktan çıkmaya başlayan erginler; yaprak, sap ve başaklarda beslenmektedir. 
Yaprak ayasının kendi ekseni etrafında kıvrık olduğu sırada, zararlının beslenmesi 
sonucu delikler meydana gelir. Bu delikler yaprağın gelişerek açılması ve yüzeyin 
gelişmesi ile yaprak ayasında paralelimsi sıralar ve her sırada karakteristik 2-3 
beslenme delikleri şeklinde ortaya çıkar (Şekil 39j,k).  

d 

©Aziz ÖZKAN 

a 

©Aziz ÖZKAN 

b c 

Sağlam Sağlam Zarar görmüş Zarar görmüş 

©Ziya ŞİMŞEK ©Z. ŞİMŞEK 

e f g ©Ziya ŞİMŞEK ©Ziya ŞİMŞEK ©Ziya ŞİMŞEK 

j i h ©Aziz ÖZKAN ©Ziya ŞİMŞEK ©Ziya ŞİMŞEK ©Z. ŞİMŞEK 

Sağlam Zarar görmüş 

k 
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Ergin açık ve sıcak havalarda beslenmekte, kapalı ve serin zamanlarda bitkinin kök 
boğazı ve toprak yüzeyinde bulunmaktadır. Zararlı, saplarda da hortumunu sokarak 
etrafı hafif kahverengi delikler açmaktadır. Başaklardaki zararı ise genellikle 
kavuzların orta ve dip taraflarının sokulması biçiminde gözlenebilir. Başaklanma 
ve çiçeklenme sırasında çiçek organları ergin beslenmesinden zarara uğrar, iç 
kavuza bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar süt ve sarı olum devresinde 
beslenerek boş kavuz oluşmasına neden olurlar. 

Erginin başaklarda beslenmesi sonucunda, tane sayısı ve ağırlığında azalma 
meydana gelir. Asıl zararı larvalar meydana getirmekte olup, süt ve sarı olum 
dönemindeki tanelerin içini boşaltarak kavuz haline getirmesi sonucu, önemli ürün 
kayıplarına neden olmaktadır (Şekil 39f,g,h,i).  

Yurdumuzda Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu ve Ege Bölgelerinde 
yaygındır. 

3. KONUKÇULARI: 

Buğday, arpa, çavdar ve yulaf ile yabani Buğdaygillerden Tilkikuyruğu (Alope-
curus myosuroides Huds.), Yabani arpa (Hordeum spontaneum Koch.), Yabani 
yulaf (Avena fatua L., A.sterilis L.), Delice (Lolium rigidum Gaud., L.persicum 
Boiss.), Köpek dişi ayrığı [Cynodon dactylon (L.) Pers.], Ayrık [Agropyron repens 
(L.) Beauver], Kuş yemi (Phalaris canariensis L.), Çayırotu [Apera spica-venti 
(L.) (P.B.)], Darıcan [Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.], Sakalotu (Aegilops 
triuncialis L.), Yumrulu salkımotu (Poa bulbosa L) ile beslenmektedir.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  

Ülkemizde saptanılan iç ve dış parazitoitleri aşağıda verilmiştir: 

Dış parazitoitler: 
Mesopolubus teliformis (Walker)  (Hym.: Pteromalidae) 
Habrocytus sequester (Walker) (Hym.: Pteromalidae) 
Lariophagus distinguendus (Foerster)  (Hym.: Pteromalidae) 
Hockeria unicolor (Walker)  (Hym.: Calcididae) 
Monodantomerus obscurus (Westw.)  (Hym.: Torymidae) 
Exopristus trigonomerus (Ms)  (Hym.: Torymidae) 
Misroplitis mediana (Rutha)  (Hym.: Braconidae) 
Bracon pectoralis Wesmael (Hym.: Braconidae) 
Eurytoma sp.  (Hym.: Eurytomidae) 

İç parazitoitler: 
Entedon sp. (Hym.: Eulophidae) 
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

─ Sulanan yerlerde çapa bitkileri ekim nöbetine alınmalıdır.  

─ Sulanamayan yerlerde konukçusu olmayan kültür bitkileri münavebeye 
alınmalıdır. 

─ Buğday ve arpa hasadı gecikmeden yapılmalı ve hasat sırasında tarlaya 
düşen tane kaybı asgari seviyede tutulmalıdır. 

─ Nadas ve derin sürüm yararlıdır.  

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Mücadele zamanının tespiti için erginlerin topraktan ilk çıkışı ve hububat fenolojisi 
izlenmelidir. Topraktan kademeli olarak çıkan bu zararlıya karşı, çıkıştan takriben 
10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) ilaçlamaya başlanmalıdır.  

Mücadeleye karar vermek için çerçeve veya atrap metodu uygulanır. 

Çerçeve metodu: Tarlada 10–20 adım aralıklarla tesadüfî olarak 12 yerde 1/4 
m²’lik çerçevelerle sayım yapılır ve m²’de ortalama 5 veya daha fazla ergin böcek 
saptanan alanlarda ilaçlama yapılmalıdır. 

Atrap metodu: Tarlada 10 atrap bir ünite sayılacak şekilde 3 tekrarlı olarak atrap 
sallanır. Sayımlar tarlanın en az 12 farklı noktasında bu şekilde gerçekleşti-
rilmelidir. 10 atrapta ortalama 15 veya daha fazla ergin böcek saptanan alanlarda 
ilaçlama yapılmalıdır.  

Zararlı hububatın sapa kalkma devresinde ve başak bayrak yaprağı içinde kabar-
maya başladığı sırada, yumurta koymaya başladığından, erginlere karşı kimyasal 
mücadelenin bu devrede bitirilmesi gerekir. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlama yer aletleri ile yapılır. İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, yardımcı 
hava akımlı hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlaçlamadan 3 gün sonra ilaçlama yapılan ve yapılmayan tarlalarda çerçeve ya da 
atrapla sayım yapılır. Elde edilen veriler “Yüzdesiz Abbott” formülü ile 
değerlendirilir. 
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KIMIL 
Aelia spp.  

(Hemiptera: Pentatomidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kımıl’ın Ülkemizde bulunan türleri; Kımıl (Aelia rostrata Boh.), Avrupa kımılı 
(A.acuminata L.), Suriye kımılı (A.syriaca Horv.), Çatallı kımıl (A.furcula Fieb.), 
A.melanota Fieb., A.turanica Horv., A.virgata Klug., A.albovittata Fieb. A.cognata 
Fieb., A.germari Küst., A.klugi Hayn ve A.sibirica Reut.’dır. 

En yaygın türü A.rostrata olup, türlere göre ayrıcalık göstermekle beraber, yaklaşık 
8–11 mm uzunluğunda ve 4–6 mm genişliğindedir. Baş üçgen şeklinde, genişli-
ğinden daha uzun, ön kısmı sivridir. Başın orta kısımları koyu, kenarları genellikle 
açık kirli sarıdır. Antenleri kırmızımtırak renktedir. Nokta gözler kırmızı, bileşik 
gözler siyahtır (Şekil 40a).  

Skutellumun ön kısmının kenarları omurgalı, sarımsı renkte, noktalıdır. Üzerinde 
yan yana önden arkaya uzanan siyah ve kirli sarı çizgiler bulunur. Bacaklar kirli 
sarı renktedir (Şekil 40a,b). Familya özelliği olarak pis koku salgılar. 

Yumurta açık leylak-devetüyü renginde, fıçı şeklinde olup çıkış kapağı belirgindir. 
Yumurtalar genellikle 2 sıralı nadiren de 3 sıralı olacak şekilde, 12-18’lik yumurta 
paketleri halinde bırakılır (Şekil 40c,d). Nimfler ergine benzer, ancak kanatlar 
gelişmemiştir (Şekil 40e).  

Erginler yaz sonunda havaların çok ısındığı dönemlerde kışı geçirdikleri 1500–
2000 m yükseklikteki kışlak adını verdiğimiz dağ ve tepelere çıkarlar. Havaların 
soğuması ile birlikte aktiviteleri kesilir, duraklama dönemine girerler. Kışı uyuşuk 
halde meşe, kirpigeven, kirpiotu, çam, ayıkulağı gibi kışlak bitkilerinin altlarında, 
yaprak altındaki toprağın 4–8 cm derinliğinde geçirirler. Genellikle meşe bitkilerini 
seçerler.  

İlkbaharda havaların ısınması ile 11–15°C’lerde hareketlenmeye başlar; 19–
22°C’lerde ise hareketleri artar ve toplu olarak kışlaktan ovaya uçmaya başlarlar. 
İklim koşullarına göre değişmekle birlikte genellikle nisan sonu mayıs başında 
kışlaktan ovaya göçerler. Hava sıcaklığının üst üste en az 20°C’nin üstünde bir kaç 
gün devam etmesi durumunda kışlağı 3–5 günde terk ederler. Havaların yağışlı ve 
serin gittiği günlerde iniş süresi uzar.  

Kışlaktan ovaya inen kımıllar, başaklı ve gelişmiş ekinleri seçerler. İnişten 10–15 
gün sonrasına kadar beslenir ve çiftleşirler. Dişiler, yumurtalarını paketler halinde; 
başaklara, saplara, yaprak yüzlerine, toprak üstüne, yabani otlara bırakırlar. Bir dişi 
yaşam süresince yaklaşık 150–180 yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan nimfler 5 
gömlek değiştirerek yeni nesil ergin olurlar. Nimf dönemi ortalama 20–30 gün 
sürer. Yeni nesil erginler havaların ısınması ve hasadı takiben kışlaklara çıkarlar. 
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Şekil 40. Kımıl ergini (a, b), yumurtaları (c:lateral, d: dorsal) ve 

nimf dönemleri (2.-5.) (e). 

 

Aelia türleri yılda birden fazla döl verebilir. Aelia rostrata Orta Anadolu Bölge-
sinde yılda bir döl vermesine rağmen, daha sonra ikinci döle ait yumurta ve 
nimflere de rastlanabilmektedir. A. acuminata ise Ege Bölgesinde senede iki döl 
vermektedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Kışlaktan ovaya inen kışlamış Kımıl erginleri, kışlamış Süne erginleri gibi 
kardeşlenme döneminde bulunan hububatı kök boğazı üstünden emerek 
“kurtboğazı (Göbek kurusu)” zararını yapar. Bu şekilde zarar görmüş bitki başak 
bağlamaz (Şekil 41). 

Kışlamış erginler, hububatın başaklanma döneminde başak sapını emerek bitkinin 
tane bağlamasına engel olur. Bu zarar şekline “akbaşak” zararı denir. 

a ©Aziz ÖZKAN b 

c d ©Atilla GÖKDOĞAN ©Atilla GÖKDOĞAN 

e 

©Numan BABAROĞLU 

©Erhan KOÇAK 
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Kımılın 3.-5. dönem nimf ve yeni nesil erginleri tanelerde beslenerek kavuz 
durumuna getirirler. Zararlı yoğunluğuna ve iklim koşullarına bağlı olarak, her üç 
fenolojik dönemde de zarar ciddi boyutlara ulaşabilir. 

Ülkemizin özellikle Orta Anadolu Bölgesinde yoğun olmak üzere, hububat ekilişi 
olan bütün bölgelerde yaygındır. 

 
Şekil 41. Kımıl erginin tarladaki zararı 

3. KONUKÇULARI 

Başta buğday olmak üzere diğer kültür ve yabani Buğdaygiller konukçularıdır. 
Domuz ayrığı (Dactylis sp.), Üç kıllı teke çimeni (Aegilops triuncialis L.), Sakalotu 
(A.cylindrica) ve Brom (Bromus spp.) yabani Buğdaygil konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  

Ülkemizde ergin ve yumurta parazitoitleri tespit edilmiştir. 

Ergin parazitoiti: 
Gymnosoma desertorum Rohd.  (Dip.:Tachinidae) 

Yumurta parazitoitleri:  
Trissolcus rufiventris (Mayr.) (Hym.: Scelionidae) 
T. semistriatus (Nees.)  (Hym.: Scelionidae)  
T. anitus Nixon (Hym.: Scelionidae) 
T. choaspes Nixon (Hym.: Scelionidae) 
T. basalis Woll.  (Hym.: Scelionidae) 
T. simoni Mayr. (Hym.: Scelionidae) 
T. grandis Thoms.  (Hym.: Scelionidae)  
T. vassilievi Mayr. (Hym.: Scelionidae) 

Ayrıca kışlaklarda bazı hastalık etmenleri ölüme neden olmakta ve çok az oranda 
da olsa, parazit nematod Agamermis sp. kışlamakta olan erginlerde rastlanılmak-
tadır. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 83 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT I                   TAHIL ZARARLILARI  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

─ Erkenci hububat çeşitleri yetiştirilmeli ve ekim geciktirilmemelidir.  

─ Yabancı otlarla gereği şekilde mücadele yapılmalıdır.  

─ Hasat geciktirilmeden yapılmalıdır.  

─ Polikültür tarıma önem verilmelidir.  

─ Kımıl popülâsyonunu olumsuz yönde etkilediği için münavebe sistemi 
uygulanmalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Kımıl mücadelesi esas olarak kışlamış erginlere karşı yapılır. Mücadele zamanının 
sağlıklı bir şekilde saptanabilmesi için, kışlaktan göç hareketlerinin çok iyi takip 
edilmesi gerekir. Bu amaçla hava koşullarına bağlı olarak nisan ayının ikinci 
haftasından itibaren kışlaklarda Kımılın hareketi izlenir. İlk uçuşlar görüldüğü 
günden sonra kışlakların çevresindeki ekiliş alanları kontrol edilir. Zararlının 
dağılmasına ve yumurta bırakmasına fırsat verilmeden toplu iniş alanlarında hemen 
mücadeleye başlanmalıdır.  

Toplu iniş alanlarında mücadele yapılmadığı durumlarda kışlamış erginlerin 
tarlalara dağılması durumunda, 5 dekarlık tarlada ¼ m²’lik çerçevelerle en az 10 
sayım yapılarak, m²’de ortalama 2 kışlamış ergin görülen tarlalar ilaçlanmalıdır.  

Kışlamış ergine karşı mücadele yapılamadığı durumlarda, nimf ve yeni nesil 
erginler için, 5 dekarlık tarlada ¼ m²’lik çerçevelerle en az 10 sayım yapılarak, 
m²’de ortalama 10 adet ikinci-beşinci dönem nimf veya yeni nesil ergin bulunan 
alanlarda vakit geçirilmeden ilaçlama yapılmalıdır.  

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlama yer aleti ile yapılmalıdır. İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, 
yardımcı hava akımlı hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, 
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Kullanılacak aletler kalibre edilir. İlaçlanmayan alan bırakmaya dikkat edilmelidir. 
Ekine en az zarar verecek şekilde, sabah erken ve akşamüzeri sakin havalarda 
ilaçlama yapılır. 
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KIRMIZI BACAKLI HUBUBATAKARI 
Penthaleus major (Dugés)  

(Acarina: Eupodidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginin vücudu elips şeklinde, baş kısmı sivri, boyu ortalama 1 mm’dir. Renkleri 
koyu kahverengiden, yeşilimsi, mavi ve siyaha kadar değişen tonlarda olabilir. 
Işığa göre renk değişimleri görüldüğünden bazen siklamen renginde de görülebilir.  

Ağız parçaları ve bacaklar parlak kırmızı veya sarımtırak pembemsi renktedir. 
Birinci ve dördüncü çift bacaklar diğerlerinden uzundur. Tarsusları iki tırnaklı olup 
bacaklar kıllıdır (Şekil 42).  

Yumurtaları böbreğe benzer ve sarımsı kırmızı renkte, boyu ortalama 0.25 mm, eni 
0.14 mm’dir. Yumurtadan yeni çıkmış larva üç çift bacaklı, sarımsı kırmızı renkte 
olup, 24 saat sonra rengi kahverengine döner.  

Yumurtalarını toprak yüzeyine, içine ve konukçunun sap ve sap boğazına teker 
teker veya toplu olarak bırakır. Bir dişi ortalama 30 yumurta bırakabilir. Yumur-
taların üzeri koruyucu bir tabaka ile kaplı olup, bulunduğu yere yapıştırılırlar. 
Yumurtaların açılmaları için neme gerek vardır.  

İlkbaharın sonlarına doğru konan yumurtalar, yaz aylarını açılmadan geçirirler. 
Yumurtadan çıkan nimfler canlı ve etkindirler. Tarlaya bulaşma, genellikle tarla 
kenarındaki yabancı otlardan olmaktadır. Genellikle gündüzleri kapalı havalarda ve 
geceleri beslendiklerinden, güneşli havalarda toprak yüzeyinde gölge yerlerde 
bulunurlar. Düşük ısı ve yağmurdan sonra etkinlikleri artar. 

 
Şekil 42. Kırmızı bacaklı hububatakarı ergini.  
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Kışı ve ilkbaharı serin ve nemli geçen 
yıllarda, yoğunluğun fazla olması durumunda zararı çok olur. Yaprakların 
beyazlaşması yanında bitkide şekil bozukluklarına da neden olurlar. Genellikle 
genç hububat bitkisinde zararları daha çok görülür. Zarar görmüş bitkilerde yaprak 
uçlarının kahverengine dönüşmesi, bodurlaşma, gelişme duraklaması, tanelerde 
küçülme ve verimde düşüş görülür. 

Ülkemizde hemen bütün bölgelerde az çok bulunmakla beraber, genel olarak 
ekonomik önemi olmadığı için ülkemizde kimyasal mücadele önerilmemektedir.  

3. KONUKÇULARI 

Buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi buğdaygiller ile yabancı otlardan Kangal (Carduus 
spp.) konukçusu olabildiği gibi yonca, tırfıl, bezelye ve diğer sebzelerde de zararlı 
oldukları saptanmıştır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hububat biçildikten sonra derin sürüm ve münavebeye önem verilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Mart ayından itibaren gözlemler yapılır. Akar görülen tarlalarda, köşegenler 
yönünde zikzak çizerek her 15 adımda bir rasgele en az 5 bitki seçilir. Her bitkide 
ortalama 5 akar ilaçlı mücadeleyi gerektirir ve hemen mücadeleye başlanılır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlama yer aleti ile yapılmalıdır. İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, 
yardımcı hava akımlı hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, 
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalar, günün erken saatlerinde, genellikle kapalı havalarda uygulanmalıdır. 
Genellikle tarlada zararlı dağılımı homojen olmadığı için, zararlının lokal olarak 
görüldüğü yerler ilaçlanmalıdır. 
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KIŞLIK VE YAZLIK TAHILLARDA 
YAPRAKBİTLERİ 

Hemiptera: Aphididae 
Rus buğday yaprakbiti [Diuraphis noxius (Kurdjumov)] 
Mısır yaprakbiti [Rhopalosiphum maidis (Fitch)]  
Yulaf yaprakbiti [Sitobion avenae (F.)] 
Ekin yaprakbiti [R. padi (Linnaeus)] 
Tahıl yaprakbiti [Schizaphis graminum (Rondani)] 
Gül-ekin yaprakbiti [Metopolophium dirhodum (Walk.)]  
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer)] 

Hemiptera: Chaitophoridae 
Mısır esmer yaprakbiti [Sipha (=Rungsia) maydis Passerini  
S. (=Rungsia) elegans del Guercio 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Rus buğday yaprakbiti [Diuraphis noxius (Kurdjumov)]: 

Kanatsız partenogenetik dişiler oval açık sarımsı veya sarımsı renkte olup, vücut 
üzeri beyaz mumsu bir madde ile örtülüdür. Antenler kısa, 6 segmentli ve vücudun 
yarısı kadar uzunluktadır. Kornikıllar (mum borucukları) konik, çok küçük olup, 
fark edilmeleri çok güçtür. Kuyruk, konik şekilde ve uzundur. Yandan 
bakıldığında, çift kuyruklu gibi görünür. Çünkü, sonuncu tergit üstten bir miktar 
uzamıştır. Vücut uzunluğu kanatsız bireylerde 1.4-2.3 mm, kanatlı bireylerde 1.5-
2.0 mm’dir. Kanatlı formlar takriben aynı boyda olup, baş ve antenler siyahımsı 
renktedir. Antenler vücudun hemen hemen yarısına erişir (Şekil 43a,b).  

Yurdumuzda biyolojisi pek iyi bilinmemektedir. Ancak soğuk olan yerlerde kışı 
buğday, arpa ve diğer Buğdaygillere bırakılmış olan döllenmiş yumurta halinde 
geçirir. İlkbaharda bu yumurtalardan fundatriksler meydana gelir. Kanatlı formlar 
ise yerine göre takriben mayıs ve haziran aylarında görülür. Bunlar, etrafta bulunan 
diğer Buğdaygillere göç ederler ve haziran sonu ile temmuzdan itibaren tarlalardan 
kaybolurlar. Sonbaharda meydana gelen gerçek erkek ve dişi bireyler çiftleşerek, 
dişiler yumurtalarını yeni çıkmakta olan buğday ve arpa üzerine bırakır. 

Barley yellow dwarf luteovirus (BYDV-PAV)’un etkili vektörüdür. 

Mısır yaprakbiti [Rhopalosiphum maidis (Fitch)]:  

Kanatsız partenogenetik dişiler uzunca vücutlu ve mavimsi yeşil veya açık yeşil 
renktedir. Baş koyu esmer, 3.segment dışında antenler kornikıl ve kuyruk siyah 
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renktedir. Kornikılın kaidesi esmer yuvarlak leke ile gölgelenmiştir. Kornikıl 
kaideye doğru genişler. Yaklaşık olarak vücut kanatsız ve kanatlı bireylerde 0.9–
2.4 mm, antenler 0.85 mm, kornikıl ve kuyruk 0.14 mm uzunluktadır. Kanatlı 
partenogenetik dişilerde vücut takriben aynı büyüklükte olup, kornikıl ortada hafif 
şişkince, nihayette ise biraz genişlemiştir (Şekil 43c,d). 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 43. Diuraphis noxius (a,b), Rhopalosiphum maidis (c,d), 

Sitobium avenae (e,f), Rhopalosiphum padi (g,h), 
Shizaphis graminum (ı,j), Myzus persicae (k,l), 
Metopolophium dirhodum (m). 

Sıcaklık ve orantılı nemin uygun olduğu ve konukçu bitkilerin her zaman hazır 
bulunduğu yerlerde yıl boyunca kesintisiz partenogenetik olarak ürer. Gelişme 

c a b 

e d f 

i g 
 

h 

l k j 

m 
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süresi bir haftadan bir aya kadar sürebilir. Kış aylarındaki düşük sıcaklık 
gelişmesinde gecikmeye neden olur. Tropik orijinli olduğundan yaz sıcaklığından 
etkilenmez. Etkilendiği en önemli faktör düşük orantılı nemdir. Konukçunun 
olgunlaştığı ve sertleştiği zamanlarda genç bitkilere göç eden kanatlı bireyleri 
meydana gelir.  
Barley yellow dwarf luteovirus (BYDV)’un ve Millet red leaf virüsünün etkili 
vektörüdür. 
Yulaf yaprakbiti [Sitobion avenae (F.):] 
Kanatsız partenogenetik dişilerde vücut açık yeşil veya bazen koyu yeşildir. 
Antenler ve kornikıllar siyah, kauda ise açık yeşil renktedir. Yaklaşık olarak vücut 
kanatsız bireylerde 1.3–3.3 mm, kanatlı bireylerde 1.6–2.9 mm’dir. Antenler 2.3 
mm, kornikıllar 0.85 mm ve kuyruk 0.4 mm uzunluktadır. Kanatlı partenogenetik 
dişi, büyüklük ve renk bakımından kanatsız tipe benzer, ancak daha koyu bir 
abdomeni vardır(Şekil 43e,f). 
Kışı yumurta döneminde çoğunlukla yabani gül ve böğürtlen üzerinde geçirir. 
Bununla beraber, uygun iklime sahip yerlerde kışı partenogenetik dişiler halinde 
buğdaygiller üzerinde de geçirebilir. Yaz boyunca dişiler partenogenetik olarak 
üreyerek konukçudan konukçuya geçerler. Döllenmiş dişiler yaz sonunda 
görülürler, tahıllar ve yabancı otlara yumurta bırakırlar. Doğrudan kışı geçiren bu 
yumurtalardan ilkbaharda partenogenetik dişiler çıkar.  
Barley yellow dwarf luteovirus (BYDV-MAV)’un, Bean yellow mosaic, Pea 
mosaic ve Beet western yellows virüsünün etkili vektörüdür. 
Ekin yaprakbiti [R. padi (Linnaeus)]: 
Kanatsız partenogenetik dişiler esmerimsi zeytin yeşili renkte fakat abdomenin 
kaidesi ve kornikılların bulunduğu alan kırmızımsı esmer renktedir. Kornikıllar ve 
kuyruk koyu esmer veya siyah renktedir. Kornikıllar nihayete doğru gittikçe 
daralır. Vücut uzunluğu kanatsız ve kanatlı bireylerde 1.2–2.4 mm’dir. Antenler 
çok kısa olup ancak vücudun yarısı kadar uzunluktadır. Kanatlı partenogenetik 
dişilerde vücut koyu yeşil, baş ve toraks siyahımsı renktedir. Kornikıllar esmer 
renkte, silindir şeklinde ve ortaya yakın kısmı biraz genişlemiştir. Kuyruk, belirgin 
olarak kornikıllardan daha kısa olup ortaya doğru boğum yapmıştır(Şekil 43g,h). 
Serin olan yerlerde kışı yumurta halinde esas konukçuları (Zea mays, Sorghum 
vulgare, Hordeum vulgare, Avena sativa, Secale cereale, Triticum, Oryza, 
Saccharum officinarum ve bazen Cyperaceae, Typhaceae) üzerinde geçirir. 
İlkbaharda bu yumurtalardan fundatriksler meydana gelir. Fundatrikslerden sonraki 
3. dölden sonra ara konukçularına göç eder. Buğdaygillerde bazen Mısır yaprakbiti 
ile birlikte bulunduğu görülür. Sıcak olan yerlerde ara konukçuları üzerinde eşeysiz 
olarak bütün yıl boyunca yaşamına devam eder. 
Barley yellow dwarf luteovirus (BYDV-PAV)’un ve Millet red leaf virüsünün etkili 
vektörüdür. 
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Tahıl yaprakbiti [Schizaphis graminum (Rondani)]: 
Kanatsız partenogenetik dişiler uzunca vücutlu, açık veya sarımsı yeşil, ya da elma 
yeşili renkte olup, üstte ortada uzunluğuna yeşil renkte bir bant bulunur. 
Kornikılların ucu siyah olup, kuyruğun 1.7–2.0 katı uzunluktadır. Vücut uzunluğu 
kanatsız ve kanatlı bireylerde 1.3–2.1 mm’dir (Şekil 43ı,j).  
Kışı soğuk geçen yerlerde yumurta halinde yabani veya kültür Buğdaygil türlerin-
de, kışı ılıman olan yerlerde bütün yıl boyunca partenogenetik olarak çoğalır.  
Fundatriksler nisanda görülür. Bir neslini iklim koşullarına göre 2–4 haftada 
tamamlar. Yurdumuzda ekinleri yerine göre mayıs sonunda başlayıp haziran başına 
kadar terk ederek civardaki yabani Buğdaygillere geçer. Bu arada gerçek erkek ve 
dişiler meydana geldiğinden, bunlar çiftleşir ve dişiler yumurtalarını 2–4 tanelik 
kümeler halinde yaprakların dip kısımlarına ve bazen yaprağın ortasına bırakır. 
Yumurtalar oval şekilde olup, ilk bırakıldıklarında yeşilimsi renktedir. Ancak renk 
kısa zamanda siyaha dönüşür.  
Barley yellow dwarf luteovirus (BYDV-SGV)’un, Millet red leaf luteovirus, 
Sugarcane mosaic potyvirus ve Maize dwarf mosaic potyvirus’un etkili vektörüdür. 
Gül-ekin yaprakbiti [Metopolophium dirhodum (Walk.)]:  
Kanatsız bireyi çok soluk yeşil, ya da sarımsı yeşil renkte olup, sırt kısmının 
üzerinde, orta kısmında boyuna uzanan koyu bir çizgi vardır. Uzun, mat yeşil 
kornikılları ve antenleri vardır. Antenlerinin uç kısmı koyu siyah renktedir. Esas 
konukçusu kültür ve yabani Rosa spp.’dir. Agrimonia ve Fragaria spp.’de de 
beslenebilir. İkinci konukçusu yabani otlar ve tahıllardır. İris spp. de konukçuları 
arasındadır (Şekil 43m).  
Barley yellow dwarf luteovirus’un etkili vektörüdür. 
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer)]: 
Vücut uzunluğu 1.5-2.5 mm, oval, ufak yapılı ve yumuşak vücutlu böceklerdir. 
Kanatlı ve kanatsız formları vardır. Kanatlılar daha ufak yapılı ve koyu 
görünümlüdür. Baş ve toraks siyahımsı yeşil, abdomen üzerinde koyu lekeler 
bulunur (Şekil 42 l). Kanatsız formlar genellikle yeşil veya sarımsı yeşil renktedir. 
Tuğla kırmızısı veya leylak renginde de olabilirler (Şekil 42k). 
Antenleri kıl gibi ve hemen hemen vücut uzunluğunda olup, alın üzerinde belirgin 
iki çıkıntı bulunur. Karın bölümündeki kornikıl silindir biçiminde ve uzuncadır. 
Kauda kısa ve şekli bir parmağı andırır. Nimfler genellikle ergine benzer; 
pembemsi, kırmızımtırak, sarımsı veya soluk yeşil renktedir 
Mısır esmer yaprakbiti [Sipha (=Rungsia) maydis Passerini]: 
Kanatsız birey oldukça küçük ve basık görünümlüdür. Genellikle vücudun üst 
yüzeyi siyah renklidir. Karıncalar tarafından sıkça ziyaret edilir. Kanatlı bireylerde 
abdomen boyunca 4–7 adet siyah leke vardır ve buna çapraz gelecek 1–3 adet leke 
ile üst üste gelir. Kanatsız birey 1.0–1.9 mm, kanatlı birey 1.3–2.0 mm’dir. 
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Cucumber mosaic cucumovirus ve Barley yellow dwarf luteovirus’un etkili 
vektörüdür. 

S. (=Rungsia) elegans del Guercio: 

Kanatsız bireyler küçük ve basıkçadır. Kahverengimsi sarı, sarımsı kahverengi 
renklerinde görülür. Daha çok Buğdaygiller ve otların üst yapraklarında beslenir. 
Kanatsız ve kanatlı bireyler 1.4–2.1mm’dir.  

Barley yellow dwarf luteovirus’un etkili vektörüdür. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Yaprak bitlerinin ergin ve nimfleri kışlık ve yazlık hububatın yaprak, başak, koçan 
ve erkek organlarında büyük koloniler meydana getirerek bitki özsuyunu emmek 
suretiyle zarar yaparlar. Emgi sonucunda bitki zayıflar, gelişme durur, tanenin 
olgunlaşması engellenerek buruşmasına ve kurumasına sebep olur.  

Ürünün verimi azalır, kalitesi bozulur ve bitki kurur. Beslenmeleri esnasında 
salgıladıkları zehirli maddeler yüzünden bitkilerde anormal büyümeler ve şekil 
bozukluklarına sebep olarak normal gelişmeyi engellerler. Genel olarak şekil 
bozukluğu, yaprakların kıvrılması ile kendini gösterir. Virüs taşımak ve bulaş-
tırmak suretiyle birçok bitki virüs hastalıklarının bulaşmasına neden olurlar.  

Salgıladıkları tatlımsı maddeler, üzerinde fumajine sebep olan mantarlar gelişerek 
bitkide özümleme ve solunuma engel olurlar ve böylece zararlının doğrudan 
yaptığı zarar artar. Ayrıca, salgıladıkları tatlı maddeler Yeşilkurt kelebeklerini 
cezbeder ve bu yüzden Yaprakbitlerinin çok olduğu mısır tarlalarında Yeşilkurt 
yoğunluğu genellikle daha fazla olmaktadır.  

Ülkemizde tahıl üretimi yapılan yerlerde yaygın olarak bulunur. Popülâsyonun 
yüksek olduğu bazı yıllarda zararlı durumuna geçebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI  

Rus buğday yaprakbitinin başlıca konukçuları Buğdaygillerdir. Özellikle buğday, 
arpa, çavdar ve yulaf konukçularıdır.  

Dane yaprakbitinin esas konukçuları gül ve böğürtlendir. Ender olarak çilekte de 
bulunabilir. Ara konukçuları yabani ve kültür buğdaygil türleridir. Kültür türle-
rinden, özellikle buğday, yulaf, arpa, çavdar, sorgum ve çeltikte bulunur.  

Mısır yaprakbiti, başta mısır ve sorgum olmak üzere buğday, yulaf, arpa, çeltik ve 
diğer yabani ve kültürü yapılan buğdaygil türlerinde yaşar. 

Yulaf yaprakbitinin esas konukçuları, Prunus cinsine bağlı yabani ve kültür bitki-
leridir. Daha çok kuşkirazı (Prunus padus) ve erik (P.domestica) üzerinde bulunur. 
Ara konukçularını ise Buğdaygiller (Gramineae), Sazlar (Typhaceae) ve Topalaklar 
(Cyperaceae) oluşturur. Mısır, kirpi darı, buğday, yulaf ve arpa önemli konuk-
çularıdır.  
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Tahıl yaprakbitinin esas konukçuları Buğdaygillerdir. Ara konukçuları yoktur.  
Gül-ekin yaprakbiti’nin esas konukçusu gül (Rosa spp.) türleridir. Ara konukçuları 
kültür ve yabani Gramineae türleridir. 
Şeftali yaprakbiti’nin kış ve yaz konukçuları vardır. Kışlık konukçuları şeftali ve 
diğer sert çekirdekli meyve ağaçlarıdır. Yazlık konukçularını ise tütün, şeker 
pancarı, şerbetçiotu, lahana, ıspanak, karnabahar, patates, domates, pazı, şalgam, 
turp, çobançantası, eşek kengeri, saka dikeni, labada, adi eşek marulu, marul, 
kanarya otu, düğün çiçeği, Gramineae türleri ve bazı süs bitkileri gibi çok sayıda 
yabancı ot ve kültür bitkisi oluşturur. Polifag bir zararlıdır. 
Mısır esmer yaprakbiti’nin konukçuları yabani ve kültür Gramineae türleridir. 
Özellikle mısır, sorgum ve buğdayda zararlı olur. 
S. elegans’ın esas konukçuları Aegilops spp., Agropyron spp., Arrhenatherum 
elatius, Festuca pratensis, Hordeum murinum’dur. Bazen kurak alanlarda buğday 
ve arpada beslendiği görülmüştür. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu Anadolu Bölgelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 
hububatta zararlı yaprakbitlerinin aşağıdaki doğal düşmanları tespit edilmiştir. 
Predatörleri: 

Coccinella septempunctata L.  (Col.: Coccinellidae) 
C. quattuordecimpustulata (L.).  (Col.: Coccinellidae) 
C. undecimpunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
C. sinuatomarginata (Felderman)  (Col.: Coccinellidae) 
Adalia bipunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
Semiadalia undecimnotata Schneider (Col.: Coccinellidae) 
A. fusciatopunctata revelierei Mul.  (Col.: Coccinellidae) 
Adonia variegata (Goeze)  (Col.: Coccinellidae) 
Scymnus apetzi Mulsant  (Col.: Coccinellidae) 
S. rubromaculatus (Goeze)  (Col.: Coccinellidae) 
S. bivulnerus Capra-Fursch (Col.: Coccinellidae) 
S.marginalis (Rossi)  (Col.: Coccinellidae) 
S. pallipediformis Gunther (Col.: Coccinellidae) 
S. auritus Thunbg (Col.: Coccinellidae) 
S. frontalis (Fabricus)  (Col.: Coccinellidae) 
S. subvillosus (Goeze)  (Col.: Coccinellidae) 
Nephus bipunctatus (Kugelann)  (Col.: Coccinellidae) 
N. nigricans (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus nigromaculatus (Goeze)  (Col.: Coccinellidae) 
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Propylaea quattuordecimpunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Psyllobora vigintiduopunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
Tythaspis sedecimpunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
Brumus octosignatus (Gebler)  (Col.: Coccinellidae) 
Anthicus unicolor Schm.  (Col.: Anthicidae) 
Episyrphus balteatus (De Geer)  (Dip.: Syrphidae) 
Metasyrphus corollae (F.)  (Dip.: Syrphidae) 
Ischiodon aegyptius Wiedemann.  (Dip.: Syrphidae) 
Eupeodes corollae (F.)  (Dip.: Syrphidae) 
Melanostoma mellinum L.  (Dip.: Syrphidae) 
Paragus bicolor (F.)  (Dip.: Syrphidae) 
Scaeva pyrastri (L.)  (Dip.: Syrphidae) 
Sphaerophoria scripta (L.)  (Dip.: Syrphidae) 
S. turkmenica Bankowska  (Dip.: Syrphidae) 
Syrphus ribesii (L.)  (Dip.: Syrphidae) 
S. ruppelli (Wiedeman)  (Dip.: Syrphidae) 
Anthocoris sibiricus Rt.  (Hem.: Anthocoridae) 
Orius horvathi (Reut.)  (Hem.: Anthocoridae) 
O. minutus (L.)  (Hem.: Anthocoridae) 
O. niger (W.)  (Hem.: Anthocoridae) 
Deraeocoris pallens Reut.  (Hem.: Miridae) 
Plagiognathus bipunctatus Reuter (Hem.: Miridae) 
Nabis pseudoferus Rem.  (Hem.: Nabidae) 
N. punctatus Costa (Hem.: Nabidae) 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neur.: Chrysopidae) 
C. hungarica Klapalek (Neur.: Chrysopidae) 
C. pallens Rambur (Neur.: Chrysopidae) 
Leucopis kerzhneri Tanasijtshuk (Dip.: Chamaemyiidae)  
L. pallidolineata Tanasijtshuk (Dip.: Chamaemyiidae)  

5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler  

– Hasattan sonra tarla sürülmeli ve tarla içindeki yabancı otlarla mücadele 
yapılmalıdır. 

– Akdeniz Bölgesinde ekimler erken yapılmamalıdır.  
– Ekim sık yapılmamalı, mümkünse mibzerle yapılmalıdır. 
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– Ekimden önce tarla tesviyesi iyi yapılmalıdır.  
– Tarla içi drenajı iyi yapılmalıdır.  
– Özellikle azotlu gübreler gerektiği dozlarda verilmelidir.  

5.2. Biyolojik Mücadele  
Hububat ekili alanlarda yaygın olarak bulunan doğal düşman kompleksi, zararlı 
popülâsyonunu yüksek oranda baskı altına alabilmektedir. Bu bakımdan, 
yararlıların yoğun olarak bulundukları yerlerin ilaçlanmasından kaçınılmalıdır. 
5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Örnekleme için, her 40–50 dekarlık hububat tarlası bir ünite kabul edilir. Üniteler-
de tarlanın köşegenleri doğrultusunda zikzak yürünerek her 10–15 m’de bir olmak 
üzere toplam 50 bitkinin tüm toprak üstü organlarında zararlının ergin ve nimfleri 
aranır ve sayımı yapılır. Kışlık ve yazlık hububatın yaprakları, merkezi yapraklar 
ve koçan yapraklarının araları, başakları ve erkek organları dikkatli bir şekilde 
kontrol edilmelidir.  

Sayım sonucunda elde edilen verilerden bitki başına zararlı ve yararlı yoğunluğu 
bulunur. Sürvey haftada 1–2 kez yapılır. Yaprakbiti ve doğal düşmanların 
yoğunluklarına ilişkin yapılan sürvey sonuçları dikkate alınarak, ilgili araştırma 
enstitüleri ile Tarım İl Müdürlükleri işbirliğinin çerçevesinde mücadele yapılıp 
yapılmamasına karar verilir.  

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preparat bulunmamak-
tadır. Ancak ilaçlama için zorunlu bir durum ortaya çıktığında Tarım Bakanlığına 
bağlı Teknik Teşkilatlara müracaat edilmelidir.  

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

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

5.3.4. İlaçlama tekniği 

İlk bulaşmalar hem tarla kenarlarında hem de tarla içinde lokal olup homojen bir 
dağılım göstermemektedir. Özellikle erken mevsimde yalnız tarla kenarları ve 
zararlının lokal olarak bulundukları diğer yerler ilaçlanmalıdır. Zararlının homojen 
olarak dağılımı gösterdiği tarlalarda kaplama ilaçlama yapılır.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Uygulama yapılan alanda, ilaçlamadan önce ve ilaçlamadan 3–7 gün sonra 
“İlaçlama zamanı” bölümünde anlatıldığı gibi sayım yapılır. Elde edilen verilere 
“Yüzdesiz Abbott” formülü uygulanarak değerlendirme yapılır.  

Tarımsal Arştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 94 

T 
A 

G 
E 

M



   ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                   CİLT I 

MISIR KOÇANKURDU 
Sesamia nonagrioides Lef., S. cretica Led.  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides Lef., S. cretica Led.) kelebeklerinin 
kanat açıklığı 28-33 mm, vücut uzunluğu 14-17 mm’dir. S.nonagrioides’in ön 
kanatları genel olarak açık sütlü, kahverengimsi devetüyü rengindedir. 
S.cretica’nın ön kanatları ise sarımsı ve bej renktedir. Arka kanatlar ise gümüşi 
beyaz veya ipeğimsi beyaz renktedir. Arka kanatlar dışa doğru hafif 
koyulaşmaktadır. Baş, toraks ve bacaklar toprak rengine kaçan pembe-sarı tonda 
tüylerle kaplıdır. Bazı bireylerde bu renkler kızılımsı kahverengiye kadar 
dönüşebilmektedir (Şekil 44a). Erkek kelebeklerde anten taraklı olup, dişide düz ip 
şeklindedir.  

Yumurtanın çapı ortalama 10 mikron kadardır. Yumurtalar alttan ve üstten içe 
doğru basık ve yassıdır. Dişiler yumurtalarını genellikle kümeler halinde 
bırakmaktadır. Yumurtalar ilk bırakıldıklarında açık krem renginde olup, daha 
sonra renk koyulaşır (Şekil 44b). Olgun larvanın boyu ortalama 30-35 mm’dir. Bu 
dönemlerde larvaların üst kısmı tipik pembe renkte ve tüysüzdür. Aynı zamanda bu 
renk alta doğru donuk sarı bir renk alır. Bu dönemde baş koyu kahverengi, ense 
levhası koyu sarı ve kahverengi lekelidir (Şekil 44d,e). Pupaların boyları 12-20 
mm ve kızılımsı kahverengidir (Şekil 44f). 

Kelebekler ilkbaharda, mart sonundan itibaren görülmeye başlarlar. Dişi kelebekler 
yumurtalarını kümeler halinde yaparak kınının gövdeye bakan iç kısmına ve koçan 
yapraklarının iç yüzüne bırakırlar. Yaprak kınının iç yüzüne bırakılan yumurta 
kümesi dışarıdan sarımtırak olarak gözükmektedir (Şekil 44b,c). Bu dönemde 
zararlının ana konukçusu olan mısır ve sorgumun ekimi yapılmadığından 
yumurtalarını buğday bitkisine, yabani Buğdaygillere veya kanal boylarındaki 
sukamışlarına bırakırlar. Bir dişi bir kaç kez olmak üzere 200–350 yumurta bırakır. 
Kelebeklerin ömrü ortalama 6–7 gündür.  

Yumurtadan çıkan larvalar bir iki gün toplu halde bulundukları ortam üzerinde bes-
lendikten sonra, yine bulundukları ortam üzerinden gövde veya koçan içine açtık-
ları deliklerden geçerler ve beslenirler. Larvalar 6-7 gömlek değiştirerek olgun lar-
va olurlar. Yedinci döneme gelen larvalar genellikle beslenmeden kesilirler ve 
bulundukları sap ve koçan içinde meydana getirdikleri odacıklarda prepupa 
dönemine girerler.  

Larvaların pupaya geçişi olan prepupa döneminde boyları kısalır ve bu kısa 
dönemden sonra bir gömlek daha değiştirerek pupa olurlar. Pupa süresi sıcaklığa 
bağlı olarak 7–10 gün arasında değişmektedir. Zararlı kışı genellikle olgun larva 
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halinde ana konukçuların gövdesi veya koçanlar içinde diyapoz halinde 
geçirmektedir. Yurdumuzda Ege bölgesinde 3, Akdeniz bölgesinde ise 4-5 döl 
vermektedir. 

 

 

 
Şekil 44. Mısır koçankurdu’nun ergini (a), mısırın yaprak kını altına bırakılan 

yumurta kümesi (b), yaprak kını altındaki yumurta kümesinin dışarı-
dan görünümü (c), yumurtadan yeni çıkan larvaları (d), olgun larva-
ları (e) ve pupası (f). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Larvalar mısır bitkisinin fide döneminden başlayarak yaprak, gövde, koçan ve tepe 
püsküllerinde beslenerek zarar yaparlar (Şekil 45).  

Mısır bitkisinin helezon dönemlerinde bulaşma olursa, gövde içinde beslenen 
larvalar, ileride gelişme konisinden çıkacak yaprakları da zarara uğratırlar. Bu gibi 
mısır bitkilerinde gelişme konisin-den yeni çıkan yapraklarda birbirine simetrik 
yenik delikler görülür. Yapraktaki bu zarar şekli karakteristik olup mısır kurdu 
zararından kolaylıkla ayrılır (Şekil 45a).  

© Mustafa GÜLLÜ © Mustafa GÜLLÜ b a 

© Mustafa GÜLLÜ 

© Mustafa GÜLLÜ c d 

© Mustafa GÜLLÜ 

© Mustafa GÜLLÜ 

e f 

Tarımsal Arştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 96 

T 
A 

G 
E 

M



   ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                   CİLT I 

Yaprak kınının iç yüzeyinde yaklaşık 48 saatlik beslenmesini tamamlayan larvalar 
bulundukları ortam üzerinden boğum aralarından gövdeye girerler. Gövde içine 
giren larvalar buralarda galeriler açmak suretiyle beslenmelerine devam ederler 
(Şekil 45b). Çıkarmış oldukları dışkı maddelerini (hızar talaşı gibi) de giriş 
deliklerinden dışarı atarlar. 

 

 
Şekil 45. Mısır koçankurdu’nun mısırın helezon yaprağında (a), gövdede (b) 

ve koçanda meydana getirdiği doğrudan zararı (c, d) ile koçanda 
beslenme sonucu meydana gelen fungal gelişme (e).  

Koçanları saran yaprakların kınlarının iç yüzüne konan yumurtalardan çıkan 
larvalar ve diğer organlardaki larvalar beslenmelerini tamamlayarak koçan içine 
girerler. Burada süt olumundaki taneleri yiyerek beslenirler Şekil 45d). Bu 
beslenmeleri esnasında aynen gövde olduğu gibi galeriler açarlar (Şekil 45c). 
Çıkardıkları dışkı maddeleri ile de bakteri faaliyetini artırarak koçan içindeki 
tanelerin tümünün zarar görmesine sebep olurlar.  

Ayrıca koçandaki deliklerden koçan içine giren funguslar, ürettikleri mikotoksinler 
nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturmaktadırlar (Şekil 45e).  

Mısır koçankurdu ile mücadele yapılmadığı takdirde %80’lere varan oranlarda ürün 
kaybı meydana gelebilir.  

a b c 

© Mustafa GÜLLÜ © Mustafa GÜLLÜ d e 
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Bu zararlının ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki mısır ekilişlerinde bulunduğu saptanmıştır. 

3. KONUKÇULARI 

Mısır koçankurdu’nun ülkemizde saptanan en önemli konukçuları; mısır, süpürge-
darısı, sukamışı, kamış veya kargı, çeltik, buğday, arpa, yulaf, kanyaş, hasırotu ve 
süs bitkilerinden glayöldür. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Ülkemizde tespit edilen parazitoitler aşağıda verilmiştir: 

Yumurta parazitoitleri: 
Telenomus (=Platytelenomus) busseolae (Gahan) (Hym.: Scelionidae)  
Trichogramma evanescens Westw. (Hym.: Trichogrammatidae) 

Larva ve Larva-pupa parazitoitleri: 
Habrobracon (=Bracon) hebetor Say. (Hym.: Braconidae) 
Cotesia ruficrus (Haliday) (Hym.: Braconidae) 
Ichneumon sarcitorius L. (Hym.: Ichneumonidae) 
Pimpla spuria Grav. (Hym.: Ichneumonidae) 
Barichneumon sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Coccygomimus(=Pimpla) turionella Bogenschütz (Hym.: Ichneumonidae) 
Syspasis rufinus Grav.  (Hym.: Ichneumonidae) 
Conomorium patulum (Walk.)  (Hym.: Pteromalidae) 

Mısır koçankurdu’nun doğal düşmanları arasında örümcekler, karıncalar ve kuşlar 
da yer almaktadır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Hasattan sonra arta kalan mısır sapları ve kökleri parçalanıp imha edilmeli, tarla 
derin sürülerek bitki artıklarındaki kışlayan larvalar derine gömülmek suretiyle 
ergin çıkışları önlenmeli ve ikinci ürün mısırın mümkün olduğunca erken ekilmesi 
gerekir. 

5.2. Biyolojik Mücadele  

Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda Mısır koçankurdu’nun bazı doğal 
düşmanları tespit edilmiştir. Bunlardan Telenomus busseolae çok etkin bir yumurta 
parazitoidi olarak belirlenmiştir. Çukurova’da ilaçlama yapılmayan bazı alanlarda 
Mısır koçankurdu yumurtalarında %100’e varan oranlarında doğal parazitlenme 
görülmektedir. Ayrıca Trichogramma evanescens’in de Mısır koçankurdu yumurta-
larını kısmen (%2–3) parazitlediği belirlenmiştir. Mısır koçankurdu’nun diğer para-
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zitoitleri doğal düşmanlar bölümünde verilmiştir. Ülkemizde Mısır koçan-
kurdu’nun henüz biyolojik mücadelesi yapılmamaktadır.  

Yumurta parazitoitlerinin ve diğer doğal düşmanlarının korunması ve popülasyon-
larının arttırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Doğal düşmanların yoğun 
olduğu yerlerde kimyasal mücadeleden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Mısır 
tarlalarında zararlılarla mücadele için gereksiz yapılan ilaçlamalar, doğal düşman-
ları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu 
da zararlıların zarar oranını artırmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadeleye karar 
verirken dikkatli olunmalı, ilaç seçimine önem verilmelidir. Doğal düşmanlara za-
rarsız veya az zararlı ilaçların tercih edilmesi, gerekmedikçe ilaçlama yapılmaması 
ve ilaçlama zamanının bunların en az zarar göreceği şekilde ayarlanması, doğal 
düşmanların korunması açısından son derece önemlidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Birinci ürün mısırda genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan ilaçlamaya 
gerek duyulmamaktadır. Ancak bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde olması 
durumunda bu alanlarda kimyasal mücadele yapılır. Mısır Koçan Kurdu’na karşı 
uygulanan kimyasal mücadele koruyucu olduğundan mücadele zamanının tespiti 
çok önemlidir. Mısır ekilen sahalarda (ikinci ürün) bitki boyu 40–50 cm boya 
geldiğinde, ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5–10 adet/hafta olduğunda, 
tarlalar haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine 
çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya 
geçilmelidir.  

Birinci üründe; 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde 
gidilerek 100 bitkideki bulaşma (yumurta kümesi veya yaprak, gövde, koçan, tepe 
ve koçan püskülündeki yenikler) tespit edilir.  

İkinci üründe, 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde 
gidilerek 100 bitkideki yumurta paketi kontrolü ve sayımı yapılır. Mısır koçan-
kurdu yumurta kümeleri yaprak kınının gövdeyi saran iç yüzünde; Mısırkurdu 
yumurta kümeleri ise genelde yaprakların alt yüzünde bulunur.  

İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 ilaçlama 
yapılmalıdır. Şeker mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve 
silajlık mısırlarda kesinlikle kimyasal mücadele uygulanmamalıdır.  

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
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motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. Mısırın boylandığı dönemde yüksek çatılı 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Yeşil aksam ilaçlamasında, havanın serin ve sakin olduğu saatlerde sabah veya 
akşamüzeri kaplama şeklinde yapılması gerekmektedir.  

Granül ilaçlar bitkinin büyüme konisinden uygun şekilde verilir. 

 

 

MISIRKURDU 
Ostrinia nubilalis Hbn.  

(Lepidoptera: Crambidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.) kelebekleri krem-sarı renkte olup, dişinin başı 
krem-sarı, erkeğin başı kahverengimsidir (Şekil 46a,b). Antenler iki cinsiyette de 
aynı olup kıl gibidir. Dişide toraks üzeri soluk sarı veya devetüyü renginde uzun 
tüylerle kaplıdır.  

Erginlerin vücut uzunluğu 12–15 mm, kanat açıklığı yaklaşık 22–30 mm’dir. Dişi 
ve erkek bireyde kanat renkleri birbirinden oldukça farklı olup bu cinsiyet ayrı-
mında önemli bir özelliktir. Dişide ön kanatlar krem sarısı renkte olup üzerinde 
altın sarısı renginde 3 adet enine zikzaklı çizgi ve 2 nokta bulunmaktadır. Arka 
kanatları ise saman sarısı renginde olup enine 2 açık sarı çizgi bulunur. Ön ve arka 
kanat uçları tamamen sarı tüylerle kaplıdır (Şekil 46a). Erkekte ise ön kanatlar 
koyu sütlü kahverenginde olup, kanatların uç kısmında daha koyu kahverengi 
zikzak bir bant, onun yanında açık krem zikzak bir bant ve bundan sonrası da 
toraksa kadar açık ve koyu kahverengi dalgalı bir şekildedir. Kanatların orta 
kısmında ön kenara yakın açık renk birer leke bulunur (Şekil 46b). Arka kanatlarda 
da yine kanat ucundaki koyu bant devam eder. Arka kanatlar toraksa doğru grimsi 
lekelidir.  

Paket halinde bırakılan yumurtalar, genellikle yaprak alt yüzüne yapıştırılmış olup, 
üstten bakıldığında balık pulu yada kiremit dizilişine benzer (Şekil 46c). 
Başlangıçta parlak beyaz olan yumurtalar açılmaya yakın sarımsı krem rengini alır 
ve larvanın baş kapsülü siyah nokta şeklinde belirir.  

Yumurtadan yeni çıkmış larva soluk krem renginde olup baş siyahtır. İleriki 
dönemde larva rengi gri kahverengi olup, her bir segment üzerinde önde 2 siyah 
arkada 4 koyu kahverengi benek bulunur, bu nedenle larva benekli görünüm 
kazanır ve birkaç tane koyu kahverengi veya pembe çizgi vücut boyunca uzanır 
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(Şekil 46d). Larvalar, örümceklerde olduğu gibi, salgıladıkları ip gibi bir salgı 
yardımıyla kendini aşağı doğru sarkıtırlar Olgun larva boyu ortalama 24 mm 
civarındadır. Pupa kızılımsı kahverenginde, 12-15 mm boyundadır (Şekil 46e).  

  

  
Şekil 46. Mısırkurdu’nun ergini (a: Dişi; b: Erkek), yumurta paketi (c), larvası (d) ve     

pupası (e). 

Yurdumuzda bölgelere göre değişmekle birlikte, döl sayısı 2–4 tür. Kışı genellikle 
olgun larva durumunda tarlada kalan veya hasat edilen saplar ve koçan içinde 
geçirmektedir. Kışlayan larvalar genellikle ilkbahar sonlarına doğru bulundukları 
yerde pupa olurlar. Genellikle Nisan başında çıkan kelebekler yumurtalarını çoğun-
lukla yaprakların alt yüzüne paketler biçiminde koymaktadır. Bir yumurta paketin-
de ortalama 25 (5–50) dolayında yumurta vardır. Yumurta açılma süresi sıcaklığa 
bağlı olarak 3- 6 gün dolayındadır. Bir dişi genellikle 200 dolayında yumurta 
koymaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar, bulundukları yerde 1–2 gün beslendikten 
sonra helezon yapraklardan veya doğrudan gövde içine girerler Larva gelişme 
süresi yaklaşık olarak 30–35 gün dolayındadır. Larvalar 5–6 gömlek değiştirler. 
Olgun duruma gelen larvalar çoğunlukla bulundukları sap içinde veya üzerinde 
pupa olurlar. Pupa süresi sıcaklıkla ilgili olarak, genellikle 8–10 gün kadardır. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Larvalar, mısır bitkisinin kök bölümü dışındaki tüm organlarında zarar yapmak-
tadır. Mısırlarda ilk zarar, ilk dönem larvaların birbiri üzerine sarmal yaprakları 
(helezon yaprak) delip içeri girmesiyle başlar (Şekil 47b). Sonra gövde, koçan ve 

a 

b c 

d e 
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erkek organda delik ve galeriler açarlar (Şekil 47c,d,e,f). Mısırkurdu’nun gövdeye 
girişi genelde koçanın üstündeki boğumlardan olur (Mısır koçankurdunda ise bu 
koçanın altındaki boğumlardan gerçekleşmektedir) bu durum Mısırkurdu’nun 
karakteristik özelliğidir (Şekil 47a). Açılan galeriler ve beslenme nedeniyle 
bitkinin zayıflamasına, gövde ve koçanın kırılmasına ve bunun sonucu olarak da 
ürün azalmasına neden olurlar. Ayrıca koçandaki deliklerden koçan içine giren 
funguslar, ürettikleri mikotoksinler nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehlike 
oluşturmaktadırlar.  

Mısırkurdu, ülkemizin Karadeniz, Marmara, Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde 
yaygındır. 

   

   
Şekil 47. Mısırkurdu’nun mısırın gövdesine giriş yeri (a); sarmal yapraktaki (b), 

koçandaki (c), gövde içindeki (d), koçan sapındaki (e) ve erkek 
organdaki (f) zarar şekli.  

3. KONUKÇULARI 

Mısırkurdu, başta mısır olmak üzere 200’den çok bitki türüne bulaşmaktadır. 
Bunlar arasında biber, patlıcan, fasulye, patates, buğday, kenevir, ayçiçeği, muz, 
krizantem, yıldızçiçeği, bazı odunumsu bitkiler bulunmaktadır. 

 

b c a
 

d f e 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanlar aşağıda verilmiştir:  
Yumurta parazitoitleri: 

Trichogramma evanescens Westw. (Hym.: Trichogrammatidae) 
Trichogramma brassicae Bezd.  (Hym.: Trichogrammatidae) 

Larva ve larva-pupa parazitoitleri: 
Habrobracon (=Bracon) hebetor (Say.)  (Hym.: Braconidae) 
Iphiaulax importor Scopoli   (Hym.: Braconidae) 
Cotesia ruficrus Haliday   (Hym.: Braconidae) 
Schizoprymnus obscurus Nees   (Hym.: Braconidae) 
Eriborus(=Diadegma) terebrans(Grav.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Diadegma crassicornis (Grav.)  (Hym.: Ichneumonidae) 
Phaeogenes nigridens Wesm. (Hym.: Ichneumonidae)  
Pimpla spuria Grav. (Hym.: Ichneumonidae)  
Sympiesis virudula Thomsoni (Hym.: Eulophidae) 
Lydella thompsoni Hert. (Dip.: Tachinidae)  
Pseudoperichaeta insidiosa R.D.  (Dip.: Tachinidae) 

Predatörleri: 
Coccinella septempunctata(L.)  (Col.: Coccinellidae)  
C. undecimpunctata(L.)   (Col.: Coccinellidae) 
Adonia variegata Goeze   (Col.: Coccinellidae) 
Propylea quatuordecimpunctata (L.)   (Col.: Coccinellidae) 
Orius niger Wolff.   (Hem.: Anthocoridae)  
O.minutus (L.)  (Hem.: Anthocoridae) 
Nabis punctatus C.  (Hem.: Nabidae) 
Chrysoperla carnea (Stephens)   (Neur.: Chrysopidae) 
Abrolophus sp.  (Acari: Erythraeidae) 

Hastalık etmeni (Entomopatojen): 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Bacillaceae) 

Mısırkurdu’nun doğal düşmanları arasında örümcekler, karıncalar ve kuşlar da yer 
almaktadır. 
5. MÜCADELESİ  
5.1. Mekanik Mücadele 
Mekaniksel mücadele hasat zamanında başlayıp mayıs ayına kadar yapılabilir. 
Çünkü larvalar kışı tarlada kalan sap ve koçan artıkları içinde geçirirler.  
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Kelebek çıkışı başlamadan, nisan ve mayıs ayından önce, tarlada kalan mısır 
sapları ve kökleri parçalanıp imha edilmeli veya tarla derin sürülerek bitki 
artıklarındaki kışlayan larvalar derine gömülmek suretiyle ergin çıkışları 
önlenebilir. Mekanik mücadelenin daha ucuz ve kolay olması aynı zamanda doğal 
dengeyi bozmaması bakımından her zaman kimyasal mücadeleye tercih 
edilmelidir. Ayrıca ikinci ürün mısır mümkün olduğunca erken ekilmelidir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 

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

Mısırkurdu’na karşı biyolojik mücadelede birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
yumurta parazitoiti, Trichogramma spp.’nin üretim ve salımı yapılarak başarılı 
sonuçlar alınmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde Trichogramma 
evanescens, Ege Bölgesi’nde T.brassicae türleri bulunmaktadır. İlaç uygulanmayan 
bazı tarlalarda mevsim sonuna doğru doğal parazitlenme %100’e ulaşabilmektedir. 
Mısırkurdu’nun diğer parazitoit ve predatörleri doğal düşmanlar bölümünde 
verilmiştir.  

Ülkemizde Trichogramma spp.’nin biyolojik mücadelede kullanılması amacı ile 
kitle üretim ve salım metotları belirlenmiş ve başarılı bir şekilde uygulamaya 
verilmiştir. Zararlının biyolojik mücadelesinde aşağıdaki yol izlenmelidir: 

1) Nisan ayının ikinci yarısından itibaren kurulan ışık tuzakları (Robinson ve 
Pensilvanya tipi) ile kelebek uçuş başlangıcı belirlenmelidir. 

2) O.nubilalis kelebekleri ışık tuzaklarında yakalandıktan ve tarlada zararlının 
yumurta paketi bulunduktan sonra ilk salım ve 7-10 gün sonra ikinci salım 
yapılmalıdır. Gerekirse 7-10 gün sonra üçüncü salım uygulanmalıdır (Şekil 
48). 

3) Her salım, 7.500 parazitoit/da dozunda Şekil 49’da gösterildiği plana 
uyularak uygulanmalıdır. Parazitoitler salım çantaları içinde bitkilere asılır 
(Şekil 50). 

4) Salımın etkinliğinin belirlenmesi için, son salımdan bir hafta sonra 100 
bitkide parazitli-parazitsiz yumurta kontrolü yapılarak parazitlenme oranı 
belirlenmelidir.  

5) Hasatta, tarlanın büyüklüğüne göre en az 10 farklı noktasından 10-20 bitki 
olmak üzere toplam 100-200 bitki kesilerek, bulaşık bitki ve koçan ile larva 
sayısı (adet/bitki) belirlenmeli ve verim kaydedilmelidir. 
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Işık tuzağında ilk ergin görüldüğünde ve 
tarlada ilk yumurta paketi bulunduğunda 

 

 
 

Birinci salım  İkinci salım  Üçüncü salım 

Akdeniz Bölgesi 
Ege Bölgesi 

 Akdeniz Bölgesi 
Ege Bölgesi 

         - 
Ege Bölgesi 

Şekil 48. Yumurta parazitoitlerinin salım zamanları. 
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Şekil 49. Trichogramma spp.’nin tarlaya salım planı.  

 
Şekil 50. Parazitoit salım çantası (a) ve mısır bitkisine asılışı (b). 
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5.3. Kimyasal Mücadele 

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Birinci ürün mısırda genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan ilaçlamaya 
gerek duyulmamaktadır. Ancak bulaşık bitki sayısının %5 ve üzerinde olması 
durumunda bu alanlar kimyasal mücadele yapılır. Mısırkurdu’na karşı uygulanan 
kimyasal mücadele koruyucu olduğundan mücadele zamanının tespiti çok 
önemlidir. Mısır ekilen sahalarda (ikinci ürün) bitki boyu 40–50 cm boya 
geldiğinde ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adet/hafta olduğunda 
tarlalar, haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine 
çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya 
geçilmelidir.  

Birinci üründe; 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde 
gidilerek 100 bitkideki bulaşma (yumurta kümesi veya yaprak, gövde, koçan, tepe 
ve koçan püskülündeki yenikler) tespit edilir.  

İkinci üründe, 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde 
gidilerek 100 bitkideki yumurta paketi kontrolü ve sayımı yapılır. Mısırkurdu 
yumurta kümeleri genelde yaprakların alt yüzünde, Mısır koçankurdu yumurta 
kümeleri ise yaprak kınının gövdeyi saran iç yüzünde; bulunur.  

İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 ilaçlama 
yapılmalıdır. Şeker mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve 
silajlık mısırlarda kesinlikle kimyasal mücadele uygulanmamalıdır.  

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. Mısırın boylandığı dönemde yüksek çatılı 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Yeşil aksam ilaçlaması, havanın serin ve sakin olduğu saatlerde, sabah veya 
akşamüzeri, kaplama şeklinde yapılmalıdır.  

Granül ilaçlar bitkinin büyüme konisinden uygun şekilde verilir. 
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MISIR MAYMUNCUĞU 
Tanymecus dilaticollis Gyll.  
(Coleoptera: Curculionidae) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyll.) erginleri, oval biçimde ve 
boyları ortalama 8 mm’dir. Renkleri parlak siyah olmakla birlikte, üzeri kirli sarı, 
beyaz renkte pul ve tüylerle kaplı olduğundan, gri veya toprak rengi 
görünümündedir (Şekil 51). Elitra üzerinde tüy ve pulların oluşturduğu 
uzunlamasına bantlar vardır. Bacaklar kısa ve sık tüylerle kaplıdır. Antenleri 
dirsekli ve ucu topuzludur. Larvaları, sarımsı beyaz renkli, kıvrık biçimde ve olgun 
larvalar 8-10 mm boyundadır. Yumurtalar ise oval biçimde yaklaşık olarak 1 mm 
uzunluğundadır. 

Erginler, mart başlarından itibaren görülür-
ler. Yumurta bırakma nisan başından tem-
muz başına kadar sürmektedir. Yumurta 
bırakmanın en yoğun olduğu zaman mayısın 
ikinci yarısı ile haziranın ilk yarısı arasın-
dadır. Dişiler, yumurtalarını genellikle topra-
ğın 1-3 cm derinliğine tek tek veya gruplar 
halinde koyarlar. Bir dişi ortalama 60 adet 
yumurta bırakmaktadır.  

Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 10–24 
günde açılır. Çıkan larvalar köklerde besle-
nirler. Olgun larvalar toprak yapısına bağlı 
olarak genellikle 40–50 cm derinlikte, yap-
mış oldukları yüksük içinde pupa olurlar.  

Larvaların gelişme süresi sıcaklığa bağlı olarak değişmekle birlikte, genellikle 40 
gündür. Pupa süresi yine sıcaklığa bağlı olarak 20 gün sürmektedir. Erginler, 
çoğunlukla eylül ayından itibaren toprak içinde görülmekte ve kışı bulundukları 
yuvalarında geçirmektedirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Erginler toprak yüzüne yeni çıkan mısır bitkilerinin yapraklarını yarım ay şeklinde 
yemek ve büyüme konilerini kesmek suretiyle önemli zararlara neden olurlar. Mısı-
rın 2-3 yapraklı dönemine kadar bu zarar önemli ölçüde sürmektedir (Şekil 52). 
Mısır fidelerinin gelişmesi ilerledikçe zarar azalmakta ve önemini yitirmektedir. 
Zararlının yoğun olduğu tarlalarda, gerekli önlemler zamanında alınmazsa, tarlanın 
yeniden ekilmesi veya boş kalması söz konusu olabilir. Larvalar, bitki kökleriyle 
beslenirlerse de zararları önemli değildir. 

 
Şekil 51. Mısır maymuncuğu ergini. 
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Karadeniz Bölgesinin tüm illerinde, özellikle Samsun’da ve Marmara Bölgesinde 
de Adapazarı’nda görülmektedir.  

  
Şekil 52. Mısır maymuncuğu’nun mısır yaprağındaki zarar şekli. 

3. KONUKÇULARI 

Önemli bir mısır zararlısıdır. Mısır dışında ayçiçeğinde de önemli zararlara neden 
olmaktadır. Bunlardan başka şeker pancarı, buğday, sebze, yabancı ot ve daha 
birçok bitkide beslenmektedir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Ülkemizde belirlenen bir doğal düşmanı yoktur. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kimyasal Mücadele 

5.1.1. İlaçlama zamanı 

Zararlıya karşı yüzey ve tohum ilaçlaması yolu ile mücadele yapılır.  

Yüzey ilaçlaması: Mısır toprak yüzüne çıkıp zarar görmeye başladığında, m2’de 
ortalama 4 böcek olduğunda yapılmalıdır.  

Bu amaçla tarla büyüklüğü göz önüne alınarak 1/4 m2 (50x50 cm)’lik çerçeve 
tarlanın değişik yerlerine rasgele en az 10 kez atılır. Toprak 5 cm derinliğine kadar 
karıştırılarak, çerçeve içine giren erginler, sayılır.  

Tohum ilaçlaması: Zararlının her yıl yoğun olduğu alanlarda uygulanmalıdır. 

5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 
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5.1.4. İlaçlama tekniği 

Yeşil aksam ilaçlamasında, havanın serin ve sakin olduğu saatlerde sabah veya 
akşamüzeri kaplama şeklinde yapılması gerekmektedir.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Uygulama yapılan sahada, ilaçlama öncesi ve ilaçlamadan 5 gün sonra, 1/4 m2’lik 
çerçeve tarlanın büyüklüğü de göz önünde bulundurularak değişik yerlerine 
rastgele en az 10 kez atılarak, içinde kalan erginler sayılır. İlaçlama öncesi ve 
sonrası ergin sayımları karşılaştırılarak değerlendirme yapılır.  

 

 

 

MISIR YAPRAKKURTLARI 
Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth 
Acantholeucania (=Mythimna) loreyi Dup.  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Pseudaleti unipuncta Haworth: Erginin kanat açıklığı 44–48 mm, vücut uzunluğu 
15–18 mm’dir. Ön kanatlar kremit rengi veya sarımsı kahverengidir. Ön kanadın 
ortasında nokta şeklinde beyaz bir leke bulunur ve beyaz çok ince bir çizgi, 
kanadın bazalından beyaz lekeye kadar uzanır. Arka kanatlar bejimsi kahverengidir 
(Şekil 53a).  

Yumurtaları 0.5 mm çapında yarı küresel, hafif yassı ve düz bir tabana sahip, 
beyazımsı krem renkte olup, kümeler halinde bırakılır. Olgun larva, 40 mm 
uzunluğunda, toprak renginde, sarımsı pembe veya yeşilimsidir. P.unipucta 
larvalarında her iki tarafta 3 belirgin boyuna bant vardır(Şekil 54a). Pupa parlak, 
koyu kahverengidir. 

Acantholeucani loreyi Dup.: Erginin kanat açıklığı 35-38 mm, vücut uzunluğu 15-
18 mm’dir. Ön kanatların rengi soluk sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen 
tonlardadır. Ön kanat üzerinde böbrek şeklinde belirgin beyaz bir leke vardır. Arka 
kanatlarının daha açık renkli olması ile P.unipuncta’dan ayrılır (Şekil 53b).  

Olgun larva, 28–31 mm uzunluğunda olup, sarımsı yeşil veya koyu yeşildir. 
A.loreyi larvalarında vücut boyunca uzanan gri renkte bir çift bant vardır (Şekil 
54b).  
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Yumurtaları 0.49 mm çapında, üst kısımdan hafifçe basık (hemisferik) yapıdadır. 
Yumurtalar paket halinde bırakılır. İlk bırakıldıklarında sarımsı ve açılmaya yakın 
kahverengiye dönüşür. Pupa parlak, koyu kahverengidir. 

 
Şekil 53. Pseudaletia unipuncta (a) ve Acantholeucania loreyi (b) ergini. 

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

 
Şekil 54. Pseudaletia unipuncta (a) ve Acantholeucania loreyi (b) larvası. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Esas zararı yapan larvalar, genellikle mısırın tepe püskülünden önceki dönemlerde, 
merkezi ve taze yapraklarla beslenirler. Bitkinin tepe ve koçan püskülü ile süt olum 
dönemlerinde de zarar yaparlar. Zarar şekli, yaprakların kenarlarından içe doğru 
yenmesi ile karakteristiktir. Yoğun bulaşmalarda larvalar, yaprak ayasını tamamen 
yiyerek sadece ana damarın kalmasına neden olurlar. 

3. KONUKÇULARI  

Başta mısır olmak üzere, Gramineae bitkileri konukçularıdır. 

 

 

a b 

a b 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Larva parazitoitleri: 
Cotesia ruficrus Haliday (Hym.: Braconidae)  
Meteorus oculatus (Ruthe) (Hym.: Braconidae) 
Meteorus ictericus (Nees) (Hym.: Braconidae) 
Microplitis rufiventris Kok., (Hym.: Braconidae) 
Hyposoter didymator (Thnb.) (Hym.: Braconidae) 
Diadegma sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Campoplex sp. (Hym.: Ichneumonidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

5.2. Biyolojik Mücadele 

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

5.3. Kimyasal Mücadele 

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal 
mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi 
önerilmemektedir.  
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MISIRDA BOZKURT 
Agrotis ipsilon (Hufn.), A. segetum (D.-S.)  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Bozkurt erginininde baş ve göğüs, kahverengimsi tüylerle örtülüdür. Anten 
dişilerde kıl, erkeklerde çift taraklı tiptedir. Kanat açıklığı 4-5 cm olup ön kanatlar 
arka kanatlara göre daha koyu renklidir. Ön kanatlar, genellikle kahverengimsi, 
üzerlerinde biri böbrek, diğeri yuvarlak şekilde iki leke vardır (Şekil 55).  

Ayrıca A.ipsilon’da böbrek şeklindeki lekeye bitişik siyahımsı üçgen şeklinde bir 
leke (Şekil 55a,b); A.segetum’da ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik, 
siyahımsı, kısa çubuk şeklinde bir leke vardır (Şekil 55c,d). Bu iki özellik pratikte 
her iki türü birbirinden ayıran önemli bir özelliktir. Arka kanatlar bejimsi renkli, 
kenarları gölgeli ve damarlar belirgindir.  

Olgun larva boyu 4-5 cm’dir (Şekil 56b,c). Baş genellikle kestane renginde vücut 
ise gri veya esmer renklidir. Üzerlerinde soluk gri renkte, uzunlamasına bantlar 
vardır. Rahatsız edilince kıvrılıp halka biçimini almaları tipik niteliklerindendir. 

 

 
Şekil 55. Agrotis ipsilon (a, b) ve A. segetum erginleri (c, d). 

İki türün yaşayışı arasında önemli bir farklılık söz konusu değildir. Bozkurt 
erginleri genellikle nisan ayı başlarında görülmeye başlar. Kelebekler geceleri 
faaliyet gösterip çıkışlarından 2-3 gün sonra yumurtalarını tek tek veya küçük 

a b 

c d 
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gruplar halinde konukçu bitkilerin gövdeleri üzerine, yaprakların alt yüzeylerine 
veya toprak yüzeyine bırakırlar (Şekil 56a). 

 

 
Şekil 56. Bozkurt yumurtası (a), Agrotis segetum larvası (b), A.ipsilon larvası 

(c), Bozkurt pupası (d). 

Bir dişi genellikle 800 dolayında yumurta koymaktadır. Uygun koşullarda bu sayı 
2500’e kadar çıkabilir. Yumurtalardan sıcaklığa bağlı olarak 3-5 günde larvalar 
çıkar. Larvalar gelişmelerini yaz aylarında ortalama 25 günde tamamlar. Larvalar 
çoğunlukla gece faaliyet gösterirler, gündüzleri kestikleri bitkinin yanında toprak 
içinde gizlenirler. Olgun larvalar toprağın genellikle 10 cm derinliğine inerek pupa 
olurlar(Şekil 55d). Pupa süresi sıcaklığa bağlı olarak yaz aylarında genellikle 15 
gün kadar sürmektedir. Bozkurt kışı değişik biyolojik dönemlerde geçirir. Yılda 4-
5 döl verebilir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Bozkurtlar, toprakaltı zararlısı olup özellikle birinci ürün mısırda zarar yaparlar. 
Larvalar genellikle genç mısır bitkilerinin kökboğazını toprak yüzeyine yakın 
bölümünden keserek bitkinin büyüme konisinin sararıp kuruması ve ölmesine 
neden olurlar (Şekil 57). Bitkinin toprak üstü organında azda olsa beslenebilmekte, 
hatta bitkilerin ileri dönemlerinde de bazen zarar yapabilmektedir. Bozkurt 
larvaları yoğun oldukları tarlalarda önemli ölçüde zarara neden olabilirler. Bazen 
bu durum tarlanın yeniden ekilmesini gerektirebilir. 
Her iki tür de polifag olup yurdumuzun hemen her yerinde görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Çok sayıda yabani ve kültür bitkileri konukçusu durumundadır. Mısır, buğday ve 
diğer Buğdaygiller, ayçiçeği, tütün, pamuk, keten, sebzeler, şeker pancarı, süs 
bitkileri konukçuları arasında yer almaktadır. 

b 
 

a 
 

c 
 

d 
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Şekil 57. Bozkurt larvası ve mısır bitkisindeki zararı. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Önemli larva parazitoitleri vardır. Ülkemizde tespit edilen parazitoitler aşağıda 
verilmiştir: 

Parazitoitleri: 
Meteorus rubens (Nees)  (Hym.: Braconidae) 
Macrocentrus collaris (Spin.)  (Hym.: Braconidae) 
Apantheles ruficrus Haliday (Hym.: Braconidae) 
Echinomyia magricornis Zett. (Hym.: Braconidae) 
Barylypa humeralis (Brauns) (Hym.: Ichneumonidae) 
B. carinata (Brischte)  (Hym.: Ichneumonidae) 
Gonia bimaculata Wied. (Dip.: Tachinidae) 
G. cilipeda Rond.  (Dip.: Tachinidae) 
Wagnedria nigrans Meigen (Dip.: Tachinidae) 
Linnaemyia compta (Fallen) (Dip.: Tachinidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Toprak işlemesi ve çapalama popülâsyonu azaltmaktadır. 

5.2.Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Tohum ilaçlaması: Zararlının yoğun olduğu yerlerde, tohumlar ekilmeden önce bu 
metot koruyucu amaçlı olarak uygulanır.  

Kepekli yem uygulaması: Zararlının bulunması muhtemel olan tarlalarda, sıraya 
ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3’er m’lik sıralar üzerinde en az 2 yenik 
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bitkinin bulunduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılır. Bu yöntemin küçük 
alanlarda uygulanması pratiktir. 

Yeşil aksam uygulaması: Zararlının bulunması muhtemel olan tarlalarda, sıraya 
ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3’er m’lik sıralar üzerinde en az 2 yenik 
bitkinin bulunduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılır. Geniş alanlarda kepekli 
yem uygulanmasının zorluğu nedeni ile bu yöntem uygulanır. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Zehirli yem eldiven takılarak tarlaya bitki diplerine konulur. Tohum ilaçlamasında 
ilaçlama bidonları kullanılır, yeşil aksam ilaçlamasında hidrolik tarla pülverizatörü, 
sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Tohum ilaçlaması: Tohum ilaçlamasında ilaçlama bidonları kullanılır. 
Bulunmadığı durumlarda, beton üzerine veya düz bir yere serilmiş naylon örtü 
üzerine tohum dökülür. WP formülasyonlu ilaçlarda 100 kg tohuma 1 litre su ve 
100 ml yayıcı-yapıştırıcı veya 750 g toz şeker ilave edilerek tohum karıştırılır. 
Daha sonra önerilen dozdaki ilaç, tohum üzerine serpilir ve iyice karıştırılır. 
İlaçlanmış tohum fazla bekletilmeden ekilir. 

Kepekli yem uygulaması: Önce kepek ve ilaç birbiriyle iyice karıştırılır. Daha 
sonra karışıma, 10 kg kepeğe 500 g oranında şeker veya pekmez ilave edilerek, 
hamur halini almayacak şekilde suyla nemlendirilir. Zehirli yemin uygulanması 
sırasında en önemli etkenlerden biri toprağın tavında olmasıdır. Çünkü larvalar 
genellikle kuru toprak üzerinde gezinmezler. Bu gibi durumlarda mücadeleden iyi 
sonuç alabilmek için hazırlanan zehirli yemin olanaklar ölçüsünde yağmur veya 
sulamadan sonra, akşamüzeri tarlaya serpilmesi uygun olacaktır. Ayrıca zehirli 
yemin özellikle bitki diplerine yakın yerlere konulması sağlanmalıdır.  

Yeşil aksam uygulaması: Yüzey ilaçlaması günün sakin saatlerinde (bilhassa 
akşamüzeri) yapılır. Bitkilerin ve kökboğazına yakın toprak sathı ilaçlanır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uygulama yapılan sahada ilaçlama zamanının tespiti bölümünde belirtilen yönteme 
göre kesik veya yenik bitki sayımları yapılır. Bu sayım ilaçlamadan 3-5 gün sonra 
yapılmalıdır. İlaçlama öncesi ve ilaçlama sonrası kesik veya yenik bitki sayıları 
karşılaştırılarak değerlendirme yapılır.  
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MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU 
Spodoptera (= Laphygma, Caradrina) exigua (Hübn.) 

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Çizgili yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hübn.)] ergininin kanat açıklığı 18-30 
mm’dir. Ön kanatlar esmerimsi, kahverengiden açık gri renge kadar değişiklik 
gösterir. Bu kanatların orta bölümlerinde; dıştaki böbrek, içteki yuvarlak biçiminde 
olmak üzere açık renkli iki leke vardır. Arka kanatlar beyazımtırak, damarları ise 
koyu renklidir. Kanatların etrafı koyu kahverengi saçaklarla çevrilidir (Şekil 58).  

 
Şekil 58. Çizgili yaprak kurdu ergini. 

 

 

 
Şekil 59. Çizgili yaprakkurdu’nun yumurtaları (a), larvası (b, c) 

ve pupası (d). 

a 
 

 
 d 

 
c 
 

b 
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Yumurtalar beyaz renkli olup, yaklaşık olarak 0.4 mm çapındadırlar. Kümeler 
halinde bırakılan yumurtalar tüylerle örtülüdür(Şekil 59a). Larvalar tam gelişince 3 
cm kadar boy alırlar (Şekil 59b,c). Renkleri; konukçu bitkiye, bireylerin toplu veya 
dağınık halde bulunmalarına ve aynı zamanda gelişme dönemlerine göre büyük 
değişiklik göstermekle birlikte, genellikle yeşilimsi ve kahverengimsi bir 
görünüştedirler. Yanlarında vücut boyunca uzanan bantlar bulunur.  
Kışı genellikle pupa durumunda geçirirler. Kışlayan dölün kelebekleri nisan 
sonlarına doğru görülmeye başlarlar. Gündüzleri çeşitli yerlerde saklanarak 
geceleri uçuşurlar. Yumurtalarını genellikle yaprakların alt yüzüne, bazen de üst 
yüzüne kümeler halinde koyarlar. Bir dişi 1700 kadar yumurta bırakabilir. 
Yumurtaların kuluçka süresi sıcaklığa bağlı olarak 3–6 gün arasında değişir. 
Larvalar gelişmelerini 10–35 gün arasında tamamlarlar. Olgunlaşan larvalar toprak 
içinde veya yüzeyinde pupa olurlar (Şekil 59d). Bölgelere göre değişmekle birlikte 
farklı konukçularda yılda 3–5 döl verebilir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Gruplar halinde yaşayan ilk dönem 
larvalar, bulundukları yaprakların 
epidermisini yiyerek yaprağı zar 
halinde bırakırlar. Larvalar geliştik-
çe yaprak damar aralarını yiyerek 
yalnız yaprak damarlarını bırakırlar 
(Şekil 60). Daha ileriki dönemlerde 
ise yaprağın tamamını yiyip biti-
rirler. Boylanan bitkilerde toprak 
üzerinde bulunan yan köklerle de 
beslenirler. Bitkideki asıl zararını, 
2-6 yapraklı dönemler-de yapar. 
Zarar derecesi bitkinin fenolojik 
dönemine ve zararlı yoğunluğuna 
bağlı olarak büyük farklılıklar 
gösterir. Bazı durumlarda %100’e 
yakın zarar yapabilmektedir.  
Bu zararlı ülkemizde hemen her 
yerde görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Çok sayıda kültür ve yabani bit-kilerde zarar yapmaktadır. Zararlı olduğu bitkiler 
arasında pamuk, mısır, ayçiçeği, tütün, sebzeler, yabancı otlardan Amaranthus 
spp.(Horozibiği) ve bunlara benzer daha birçok bitki sayılabilir. Bundan başka 
orman ve meyve ağaçlarında da zararlı olabilmektedir.  
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Mısır Çizgili yaprakkurdunun Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda 
verilmiştir:  

 
Şekil 60. Çizgili yaprakkurdunun mısır  yaprak-

larında meydana getirdiği yenikler. 
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Larva parazitoitleri: 

Microplitis rufiventris Kok.  (Hym.: Braconidae) 
Sinophorus xanthostomus (Grav.)  (Hym.: Braconidae) 
Chelonus osculator Panzer (Hym.: Braconidae) 
Meteorus ictericus (Nees)  (Hym.: Braconidae)  
Microbracon spp.  (Hym.: Braconidae) 
Cotesia (=Apanteles) ruficrus  (Hym.: Braconidae) 
Hyposoter didymator (Thnb.)  (Hym.: Ichneumonidae)  
Temelucha decorata (Grav.)  (Hym.: Ichneumonidae)  
Barylypa pallida (Grav.)  (Hym.: Ichneumonidae) 

Predatörleri: 
Coccinella septempunctata L.  (Col.: Coccinellidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae) 
Orius spp.   (Hem.: Anthocoridae) 
Geocoris pallidipennis (C.)  (Hem.: Lygaeidae) 
Geocoris spp.  (Hem.: Lygaeidae) 
Nabis pseudoferus Rem.   (Hem.: Nabidae) 
N. rugosus L.  (Hem.: Nabidae) 

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

5. MÜCADELESİ 

5.1. Biyolojik Mücadele 

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

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Çizgili yaprakkurdu için, 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı 
temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere 
toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. İlaçlama, ortalama 2 larva/bitki 
olduğunda yapılır. Erken helezon dönemi sonuna kadar mücadele yapılabilir. İlaç, 
günün serin saatlerinde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanmalıdır. 
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlama, günün serin ve sakin saatlerinde bitkiyi kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

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

 

 

 

MISIRDA DANABURNU 
Gryllotalpa gryllotalpa (L.)  

(Orthoptera: Gryllotalpidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Oldukça iri ve uzun olan Danaburnu [Gryllotalpa gryllotalpa (L.)] erginlerinin 
boyu 4–5 cm kadar olup genel görünüşleri esmer veya koyu kahverengidir. 
Vücudun alt kısmı ise sarımsı renktedir. Baş küçük ve konikçe; petek gözler iri, 
siyah ve belirgindir. Antenler kıl gibi ve 120 segmentten meydana gelmiştir. 
Vücudun en geniş kısmı olan pronotum büyük, oval, sert ve üzeri kadife 
görünümünde ince tüylü ve daha koyu renklidir.  
Üst kanatları kısa yuvarlakça, saydam ve esmer renktedir. Kanat damarları koyu 
renkli ve belirgindir. Alt kanatları uzun ve saydam olup yelpaze gibi kendi 
üzerlerine katlanmıştır. Alt kanatları vücut boyunca uzanırlar ve uçları arkadan 2 
kuyruk gibi sarkar (Şekil 61).  
Kazıcı tipteki ön bacakların bütün bölümleri kalın ve kuvvetlidir. Orta bacaklar 
diğer bacaklara nazaran daha zayıftır. Arka bacakların iç-üst tarafında az çok belirli 
aralarla sıralanmış 4–5 ya da 6 adet büyük diken bulunur. Vücudun sonunda, 
üzerinde uzun ve seyrek kıllar bulunan bir çift uzantı vardır. Nimfler daha açık 
renklidir, kanatları gelişmemiştir. Yumurtalar 2–3 mm uzunlukta, oval ve 
beyazımsı sarı renklidir. 
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İlkbaharda toprak sıcaklığının artışı ile birlikte ergin ve nimfler aktif duruma 
geçerler. Çeşitli böcekler ve bitkilerin toprak altı bölümleri ile beslenmeye 
başlarlar. Mayıs veya haziran ayında dişiler toprağın 10–20 cm derinliğinde 
topraktan oluşturdukları 2–3 yuvaya yumurtalarını bırakırlar. Bir dişi her yuvaya 
100–300 adet olmak üzere, yaşamı boyunca ortalama 400 kadar yumurta bırakır.  
Yumurtalar 2–3 haftada açılır. Çıkan nimfler bir kaç hafta yuvada bekledikten 
sonra dağılırlar. İki veya üç gömlek değiştirdikten sonra sonbaharda toprağın 
derinliklerine inerek kışlamaya çekilirler. İlkbaharda tekrar aktif duruma geçerler. 
Yaz aylarında 4. ve 5. gömlek değişiminden sonra sonbaharda ergin duruma 
gelirler. Bu zararlı iki yılda bir döl verir. 

 
     Şekil 61. Danaburnu ergini 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Ergin ve nimfler toprak içerisinde galeri açarken rastladıkları her türlü bitkinin 
toprak altı bölümlerini tahrip etmekte, özellikle fidelik ve bahçelerin başlıca sorunu 
olmakta ve sulanan topraklarda bazen çok önemli zararlar yapmaktadırlar. Tohum 
yataklarını bozdukları gibi çimlenmekte veya büyümekte olan genç mısır 
fidelerinin köklerini tahrip etmektedir. Zarar şekli Bozkurt zararı ile karıştırılır. 
Bozkurt zararından farkı, bitkinin köklerinde kesilen yerin saçaklanmasıdır, ayrıca 
toprak yüzeyine yakın açtıkları galerilerden de kolayca tanınırlar. Yoğun oldukları 
yerlerde mısır tarlalarının yer yer boş kalmasına neden olmaktadırlar. 
Danaburnu ülkemizin hemen hemen her tarafında yaygın durumdadır. 
3. KONUKÇULARI 
Danaburnu polifag bir zararlıdır. Mısır, çeltik, buğday, sebzeler, ayçiçeği, tütün, 
pamuk, bazı süs bitkileri, meyve ve orman fidanları başlıca konukçularıdır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları olmamakla beraber bazı kuşlar; ergin ve 
nimflerle beslenmektedirler. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Danaburnu ile mücadelede, zararlı ile bulaşık tarlaların belirli yerlerinde küçük 
gübre yığınlarının yapılması ve soğuk kış günlerinde açılması ile buradaki ergin ve 
nimflerin soğuktan ölmesi, danaburnu popülâsyonunu azaltır.  
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5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Kimyasal mücadelede mısırın erken helezon döneminin sonuna kadar, zararlının 
görüldüğü tarlalarda, sıraya ekimde ise 3 m’lik sıra üzerinde 3–4 adet kesik bitki 
olduğunda, küçük alanlarda zehirli kepekli yem uygulaması yapılır. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Zehirli kepekli yem el ile bitki kök diplerine bırakılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Zehirli kepekli yem hazırlamak için, kepek ve ilaçlar birbiriyle iyice karıştırılır. 
Karışıma, 10 kg kepeğe, 500 g toz şeker veya pekmez ilave edilir ve hamur halini 
almayacak oranda su ile nemlendirilir. Toprağın tavında olduğu bir zamanda, 
zehirli kepekli yem uygulanması iyi sonuç verdiği için, yağmurdan veya sulamadan 
sonra, hazırlanan kepekli yem 5–6 kg/da gelecek şekilde akşamüzeri bitki diplerine 
bırakılır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Uygulama yapılan sahada ilaçlama zamanının tespiti bölümünde belirtilen yönteme 
göre kesik veya yenik bitki sayımları yapılır. Bu sayım ilaçlamadan 3–5 gün sonra 
yapılmalıdır. İlaçlama öncesi ve ilaçlama sonrası kesik veya yenik bitki sayıları 
karşılaştırılarak değerlendirme yapılır.  
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MISIRDA KIRMIZIÖRÜMCEKLER 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) 
Pamuk kırmızıörümceği [T. cinnabarinus (Boisd.)] 

(Acarina: Tetranychidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae): Esas rengi yeşilimsi olup, 
sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil de olabilir. Dişinin vücut uzunluğu 
0.3–0.5 mm, genişliği 0.2-0.3 mm’dir. Vücudun dorsalinde diken gibi kıllar vardır. 
Erkekler dişilerden küçük olup, abdomen arkaya doğru daha incedir. Vücut 
ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur (Şekil 62 a,c,d).  
Pamuk kırmızıörümceği (T. cinnabarinus): Dişilerin vücut uzunluğu 0.4 mm, 
genişliği 0.3 mm, abdomeni kırmızı, sefalotoraksı sarı renklidir. Dişiler bir süre 
beslendikten sonra parlak ve koyu kırmızıya dönüşmektedir. Kırmızı uçlu olan 
bacakları ve vücutları kıllıdır. Vücutlarının sırt kısmında 4 parçalı siyah leke 
vardır. Erkeğin vücut uzunluğu 0.3 mm, genişliği 0.2 mm, bacaklarının uçları ise 
sarı renklidir. Sefalotoraksın üzerindeki iki kırmızı benek çok belirgindir. Dişiler 
erkeklerden daha iri olup abdomenleri ovaldir. Erkeklerin abdomenleri ise geriye 
doğru daha incedir. Erkekler dişilerden daha hareketlidir (Şekil 62b). 

 

 
Şekil 62. Tetranychus urticae’nin ergin dişileri (a), T.cinnabarinus’un 

ergin dişisi, erkeği ve yumurtaları (b), T.urticae’nin erkeği ve 
yumurtaları (c), T.urticae’nin farklı dönemleri (d). 

 

b a 

c d 

©Mehmet KEÇECİ 
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Her iki türün yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtanın 
rengi önceleri şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renk almaktadır 
(Şekil 62b,c,d).  
Kırmızıörümcekler bir larva ve iki nimf döneminden sonra ergin olurlar. 
Yumurtadan yeni çıkmış larvanın rengi her iki türde açık sarı ile uçuk kırmızı 
rengindedir. Oval biçiminde olan yeni larvalar beslendikten sonra rengi koyulaşır 
ve ergine benzerler. Üç çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır. Nimfler 4 
çift bacaklıdırlar. Protonimf dönemi şekil bakımından ergine benzer, yeşilimsi sarı 
ve hafif kırmızı rengindedir. Bu dönemde beslenme ve hareket daha fazla olup, 
erkek ve dişileri birbirinden ayırmak zordur. Sefalotoraks üzerinde T. cinnabari-
nus’da iki kırmızı ve T. urticae’de ise iki siyah benek ile vücut üzerindeki kıllar 
belirgin olarak görülür. Deutonimf döneminde her iki türde erkek ve dişi 
birbirinden ayırt edilebilir. Erkekler dişilerden daha narin ve daha küçük olup 
abdomen uçları sivridir. Sefalotoraks üzerinde benekler dişilere göre daha belirgin 
görülür. Bu dönemin sonunda ergin kırmızıörümcekler meydana gelir. 
Kışı soğuk geçen yerlerde döllenmiş veya döllenmemiş ergin dişi olarak kışlamış 
formda kışı geçirir. Ilıman yerlerde ise tarla kenarlarında, bahçe ve çalılıklardaki 
yabancı otlarda üremesine devam ederek kışı geçirirler. Kırmızı örümcekler, 
ilkbaharda havaların ısınması ile mısır tarlalarına geçerler. 
Kırmızıörümcekler ergin olur olmaz çiftleşir ve yazın yaklaşık bir gün beslendikten 
sonra yumurta koymaya başlar. Yumurtalarını yaprağın alt yüzüne tek tek bırakır. 
Yaprak sapına yakın ana damarın çevresinde ve yaprağın kenarlarına doğru daha 
yoğun yumurta bırakır. Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakır.  
Yumurta 2–4 gün arasında açılır. Gelişme kuru ve sıcak havalarda hızlanır. 
Zararlının popülasyonu, vejetasyon döneminde, eylül başına kadar her zaman 
artabilmekte ise de Akdeniz Bölgesi’nde popülasyonun en çok artış gösterdiği aylar 
temmuz ve ağustostur. Ağustostan sonra havaların biraz serinlemesi ve çiğin 
artmasıyla popülasyon genellikle düşer. İklim koşullarına ve bölgelere göre bir 
dölünü 1–4 haftada tamamlar. Yılda 10-20 döl verebilir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Kırmızı örümcekler, önce mısır bitkisinin alt yapraklarında zararlı olmaya başlar, 
daha sonra üst yapraklara doğru yayılırlar. Yaprakların alt yüzünde bitki özsuyunu 
emerek beslenirler. Popülasyonun yoğun olduğu durumlarda, yapraklarda sararma 
ve kurumaya, bitki boyunun kısalmasına, dane bağlamada gerilemeye ve üründe 
azalmaya sebep olurlar. 
Kırmızı örümceklerin bütün aktif dönemleri ağız parçaları ile mısır bitkisinin 
yapraklarını deler ve hücre özsularını emerek zarar verirler. Beslenme sonucu 
erken kurumalar meydana gelir ve bu da yapraklarda doku kaybına, saplarda 
kırılmalara ve danelerde buruşmalara neden olur. Kırmızı örümcek zararı, eğer 
koçan üstündeki yapraklarda meydana gelmişse bunun ürüne etkisi çok ciddi olur. 
Kırmızı örümcek zararı, örümceklerin mısırın alt yapraklarında beslenmesi sonucu 
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yaprağın üst yüzeyinde sarımsı şekilde görülür. Yüksek popülâsyon yoğunluğunda 
yaprakların tümü sararır ve kurur, alt yapraklarda su veya kuraklık stresine benzer 
belirtiler oluşur.  
Kırmızı örümcekler, Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunur. 
3. KONUKÇULARI  
T. cinnabarinus ve T. urticae polifag zararlılardır. Bunların tespit edilmiş 180’in 
üzerinde konukçusu bulunmaktadır. Mısır, pamuk, soya, sorgum, birçok sebze ve 
meyve ile yabancı otlar konukçuları arasındadır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Kırmızı örümceklerin birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunlar kırmızı 
örümcek popülâsyonlarını azaltmada ve baskı altında tutmada önemli rol oynarlar.   
Ülkemizde saptanan doğal düşmanları aşağıda verilmiştir. 
Predatörleri: 

Stethorus gilvifrons (Muls.)  (Col.: Coccinellidae) 
S.punctillum Weise (Col.: Coccinellidae) 
Scymnus spp. (Col.: Coccinellidae) 
Scolothrips longicornis Pries. (Thys.: Thripidae) 
Orius horvathi (Reut.)  (Hem.: Anthocoridae) 
O.niger (W.). (Hem.: Anthocoridae) 
O.minutus (L.)  (Hem.: Anthocoridae) 
Deraeocoris pallens Reut. (Hem.: Miridae) 
D.serenus Dgl.Sc.  (Hem.: Miridae) 
Campylomma diversicornis Reut. (Hem.: Miridae) 
Geocoris megacephalus (R.) (Hem.: Lygaeidae) 
Nabis punctatus  Costa (Hem.: Nabidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chyrsopidae) 
Predatör Akarlar (Acari: Phytoseiidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler  

─ Temmuz ve Ağustos aylarında tarladaki su stresi özellikle sıcak, rüzgârlı ve 
kuru havalar kırmızı örümcekler için çok uygun olup onların ekonomik zarar 
oluşturan popülâsyonlara ulaşmalarına sebep olur. Sulanan tarlalarda özellikle, 
koçanda dane oluşum döneminde sulama sorunu varsa ve sulama erteleniyor-
sa, kırmızı örümcekler popülâsyon oluşturabilirler. Kumlu topraklarda kırmızı 
örümcek popülâsyonu artar. Çünkü bu tip topraklar çabuk sulamaya gelir ve 
mısır su stresine girer. Bu nedenlerden dolayı sulamaya özen gösterilmelidir. 
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─ Hasattan sonra tarla sürülerek, tarla içinde kışı geçirdiği yabancı ot ve bitki 
artıkları toprağa karıştırılır.  

─ Mısır ekimi yapılacak tarlanın yabancı ot bakımından temiz olmasına özen 
gösterilmelidir.  

─ Kırmızı örümcekler tarla kenarındaki yabancı otlarda kışı geçirmesine rağmen, 
bu yabancı otların doğal düşmanlara barınak olması nedeniyle, korunması 
yararlı görülmektedir.  

5.2. Biyolojik Mücadele 
Mısır tarlalarındaki kırmızı örümcek popülâsyonları, tarladaki mevcut predatör 
akar ve predatör böcekler tarafından kontrol altına alınabilmektedir. Bu nedenle 
tarlada var olan doğal düşman faunasının korunması ve desteklenmesi yapılacak en 
iyi mücadele şeklidir. 
5.3. Kimyasal Mücadele 
Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal 
mücadeleye genelde gerek görülmemektedir.  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kırmızı örümceklerle kimyasal mücadeleye karar vermeden önce kırmızı 
örümceklerle bulaşık olduğu bilinen tarlalar doğal düşman yönü ile kontrol 
edilmelidir.  
Mısırda tane bağlama döneminden önce bitkinin alt yapraklarında renk değişimi 
(sararmaya veya kahverengileşme) başlamışsa ve zararlı yüksek yoğunlukta ise 
kimyasal mücadele önerilebilir. 
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preparat bulunma-
maktadır. Ancak ilaçlama için zorunlu bir durum ortaya çıktığında Tarım 
Bakanlığına bağlı Teknik Teşkilatlara müracaat edilmelidir.  
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada hidrolik tarla pülverizatörü veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Mısırın 50–60 cm yüksekliğine kadar yer aletleri kullanılabilir. Ancak bu dönem-
lerden sonra yüksek çatılı aletlerin kullanılması gerekmektedir. Mısırda kırmızı 
örümceklerle mücadele ilaçlama yüzey ilaçlaması şeklinde yapılır. Yüzey ilaçlama-
sı, ilaçlamada kullanılacak atomizör veya tarla pülverizatörünün kalibrasyonu 
yapıldıktan sonra kullanılacak ilaç miktarı, uygulama dozu üzerinden hesap edilir, 
yeterli su ile ilaç karıştırıldıktan sonra mısır yapraklarına püskürtülür. İlaçlamada 
özellikle mahlûlün yaprakların alt yüzeyine ulaşmasına dikkat edilmelidir. 

İlaçlamalar günün serin ve sakin saatlerinde yapılmalıdır. 
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MISIRDA PAMUK YAPRAKKURDU 
Spodoptera littoralis (Boisd.)  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Erginlerin ön kanatları, gri-kahverengi zemin üzerinde karışık şekilde açık sarı 
çizgilerle süslü ve arka kanatları beyaz renklidir (Şekil 63a). Kanat açıklığı 22–45 
mm’dir. Yumurtalarını yaprağın alt ve üst yüzünde kümeler halinde bırakır ve 
üzerini devetüyü renginde tüylerle örter (Şekil 63b). Yumurtaları 0.4 mm çapında, 
fındık biçiminde ve boyuna dilimlidir. Yumurtadan yeni çıkan larva 1–1.5 mm 
uzunluğunda, baş koyu siyah renkli ve vücuda göre daha iri olup vücut şeffaf 
görünümlüdür(Şekil 63c). Olgun larvalar 4–5 cm boyunda olup, renkleri siyahımsı 
griden koyu yeşile veya kırmızımsı kahverengiye kadar değişebilir. Protoraks 
hariç, her segmentin dorsalinde her iki yanda birer siyah leke vardır. Bu lekeler 
birinci ve sekizinci abdomen segmentlerinde daha büyüktür. Değişiklik 
göstermekle birlikte vücudun dorsali boyunca orta kısmında kirli sarı bir çizgi 
uzanır(Şekil 63d). Pupaları kızıl kahverengidir (Şekil 63e). 

 

 

 

 

 
Şekil 63. Pamuk yaprakkurdu’nun ergini (a), 

yumurtası (b), genç larvası (c), 
olgun larvası (d) ve pupaları (e). 

Dişi kelebekler, yumurtalarını bir defada 200-300’lük kümeler halinde mısır 
yapraklarının alt ve üst yüzüne bırakırlar. Çıkan larvalar yumurta kabukları 
üzerinde toplu halde bulunur ve sonra bitkinin püskül ve koçanlarına hareket 

a b 

c d 

e 
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ederler. Koçan püskülü ve koçanda beslenmesini tamamlayan larvalar toprakta 
pupa olur. Bir dölünü 25–30 günde tamamlar. Birinci ürün mısırda zararlı değildir. 
Mısırın tepe ve koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde görülürler. İkinci ürün 
mısır bitkisinde 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar, mısır bitkisinde koçan püskülünü kesmek ve süt olum dönemindeki 
koçan içerisine girerek koçan danelerini yemek suretiyle zarar verirler. Döllen-
meden önce koçan püsküllerinde beslenmesi sonucu, koçanların seyrek daneli 
olmasına ve dolayısıyla ürün kaybına neden olurlar. Ayrıca koçanda açtıkları 
deliklerden bazı fungal hastalık etmenlerinin girmesine olanak sağlarlar. 

3. KONUKÇULARI  
Poifag bir zararlıdır. Konukçuları arasında pamuk, sebzeler (patlıcan, lahana, biber, 
kabakgiller, fasulye vs.) yerfıstığı, mısır, yonca, tütün ve çeşitli süs bitkileri yer 
alır.  
Ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege Bölgesinde rastlanılır.  
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLER  
Mısırda Pamuk yaprakkurdu’nun tespit edilen doğal düşmanları:  
Larva parazitoitleri: 

Microplitis rufiventris Kok. (Hym.: Braconidae) 
Habrobracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae)  
Chelonus osculator  (Hym.: Braconidae) 

Predatörleri: 
Nabis pseudoferus Rm. (Hem.: Nabidae)  
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)  
Coccinella undecimpunctata L. (Col.: Coccinellidae) 

Hastalık etmenleri: 
Bacillus thuringiensis Berliner Bacillaceae 
Nuclear Polyhedrosis Virüs (NPV) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler  

─ Toprakta kışlayan pupaların imhası amacıyla hasattan sonra tarlalar derin 
sürülmelidir.  

─ Zararlı nemli ve loş ortamları sevdiği için sık ekimden kaçınılmalıdır. 

─ Aşırı su ve azotlu gübre kullanılmamalıdır. 
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5.2. Biyolojik Mücadele 

Pamuk yaprakkurdu’nun çok sayıda ve etkili doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal 
düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal 
mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde genel olarak kimyasal mücadelesi 
önerilmemektedir. Ancak, Doğal düşmanların yetersiz olduğu tarlalarda ve 
mücadele eşiğinin üzerindeki durumlarda kimyasal mücadele yapılabilir. 

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Mısır koçan püskülü döneminde, tarlanın 5 farklı yerinde aynı sıra üzerinde yan 
yana 5 bitkinin koçan püskülü üzerinde yapılan larva kontrolünde, bitki başına 
ortalama 1 adet 1.-3. dönem larva belirlendiğinde ilaçlama yapılmalıdır. İlaç 
uygulamasında larvaların 1.-3. dönemleri geçmemelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca 
ilaçlama döneminde mısırda bulunan doğal düşman faunası mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır.    

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Pamuk yaprakkurdu’nun zarar yaptığı dönemlerde, mısır bitkisi, tepe ve koçan 
püskülü ile süt olum dönemlerinde ve yaklaşık 2-3 m boyunda olduğundan, yüksek 
çatılı hidrolik tarla pülverizatörünün kullanılması gerekir.   

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Öncelikle kullanılacak alet ve makinenin kalibrasyonu yapıldıktan sonra kullanıla-
cak ilacın dozuna göre miktarı hesaplanır. Hesaplanan ilaç miktarı önce 10–15 litre 
su ile ayrı bir kapta karıştırıldıktan sonra alet veya makinenin deposuna konur ve 
üzerine istenen seviyeye kadar tekrar su ilave edilir. İlaçlama günün sıcak saatlerin-
de yapılmamalıdır. Sabah veya akşam serin saatlerde bitkiye püskürtülmelidir 
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MISIRDA PİSKOKULU YEŞİLBÖCEK 
Nezara viridula (L.)  

(Hemiptera: Pentatomidae) 
 

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Vücudun genel rengi yeşildir. Ancak birinci ve ikinci dönem nimflerde renk, siyah 
zemin üzerinde beyaz beneklidir. Kışlayan erginlerde renk, yeşilden kahverengiye 
döner. Vücut uzunca oval ve geniştir. Erginlerin boyları ortalama 13–15 mm’dir 
(Şekil 64a). 

Dişiler yumurtalarını düzenli sıralardan oluşan beşgen veya altıgen kümeler 
halinde yaprakların üstüne bırakırlar (Şekil 64b). Bir kümede 20–120 adet yumurta 
bulunur. Bir dişi ömrü boyunca 500 kadar yumurta bırakabilmektedir. İlk 
bırakıldıklarında şeffaf ve açık sarı veya krem renkli olan yumurtaların rengi, 
açılmaya yakın kırmızı renge dönüşürler. Nimfler genel olarak ergine benzerler 
ancak daha küçük ve kanatsızdırlar. Beş nimf döneminden sonra ergin hale gelirler.  

Kışı çeşitli korunaklarda ergin olarak geçirir ve mart ayında görünmeye başlar. 
Nimfler ikinci dönemde beslenmeye başlar. Yılda 3 döl verir. 

 

 
Şekil 64. Piskokulu yeşilböceğin ergini (a), yumurta paketi (b) yumur-

tadan yeni çıkan nimfler (c) ve mısır koçanında meydana ge-
tirdiği deformasyon (d). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Zararlının ergin ve nimfleri mısır bitkisinin toprak üstü kısımlarında emgi yapmak 
suretiyle zararlı olurlar. Bu emgi sonucunda gövde, yaprak, koçan ve tepe 
püskülünde krem renginde, siğil şeklinde lekeler meydana gelir. 

a b 

c d 

©Mustafa GÜLLÜ 

©Mustafa GÜLLÜ 
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Emgi gören koçan, emginin olduğu yana doğru orak şeklinde bükülmekte ve koçan 
kavuzları koçandan ayrılmaktadır (Şekil 64d). Ancak yoğun olduğu tarlalarda eko-
nomik önemde zararı söz konusudur.  

Ülkemizin her yerinde çeşitli kültür bitkilerinde görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir zararlıdır. Doksanın üzerinde konukçu bitkisi tespit edilmiştir 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Piskokulu yeşilböceğin, özellikle çok etkin yumurta parazitoitleri vardır. Bu 
zararlının doğal düşmanları aşağıda verilmiştir. 

Yumurta parazitoitleri: 
Assolcus sp. nr. perrisi Kieff.  (Hym.: Scelionidae) 
Trissolcus spp.  (Hym.: Scelionidae) 

Ergin parazitoiti: 
Ectophasia crassipennis Fabr. (Dip.: Tachinidae) 

Predatörü: 
Polistes gallicus L. (Hym.: Polistidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Biyolojik mücadele 

Pis kokulu yeşilböceğin birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunlardan özellikle 
yumurta parazitoitlerinin korunması mücadelede büyük önem taşımaktadır. Doğal 
düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal 
mücadeleye gerek görülmemektedir. Bu nedenle ülkemizde kimyasal mücadelesi 
önerilmemektedir.  
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MISIRDA TEL KURTLARI 
Agriotes spp., Melanotus fuscipes Gyllenhal,  
Cardiophorus cyanipennis Mulsant & Wach. 

(Coleoptera: Elateridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ülkemizde bulunan önemli telkurdu türleri Agriotes lineatus L., A.obscurus L., A. 
sputator L., A.paludum Kiesenwetter, A.cilicensis Platia & Gaudenzi, Melanotus 
fuscipes Gyllenhal, Cardiophorus cyanipennis Mulsant & Wach.’dır. 
Türlere göre renkleri farklılık göstermekle birlikte, erginlerin renkleri genel olarak 
gri ile siyah arasında değişir. Vücutları uzun ve yassı olup arkaya doğru incelme 
gösterir. Üst kanatları uzunluğuna çizgili ve noktalıdır. Boyları 8–10 mm’dir. 
(Şekil 65a,b). Ters çevrildiklerinde veya sıçramaları sırasında “çıt” diye ses 
çıkarırlar. Bu nedenle bunlara “çıt-çıt” böcekleri denilmektedir.  
Larvalar saman sarısı renkte, ince uzun ve silindirik ve sert yapıda olup vücut 
halkaları belirgindir. Dokunulduğunda sert hareketlerle kıvrılırlar (Şekil 65c). 

 

 
Şekil 65. Tel kurdu ergini (a, b), larvası (c) ve tel kurdu nedeniyle tarlada 

meydana gelen boşluklar(d). 

Tel kurtları kışı larva ve ergin durumunda geçirirler. Larvalar kışı toprak 
derinliklerinde, erginler ise çoğunlukla toprak içinde oluşturdukları hücre içinde, ot 
yığınları altında veya gizlenmelerine elverişli başka yerlerde geçirirler.  

a b 

c d 
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İlkbaharda larvalar toprak yüzeyine yaklaşarak beslenirler. Erginler de bulunduk-
ları yerden ayrılarak beslenmeye ve çiftleşmeye başlarlar. Çiftleşen dişiler yumur-
talarını Temmuz ayı ortalarına kadar toprağın 10–15 cm derinliğine tek tek veya 
30–40’lık kümeler halinde koyarlar. Bir dişinin koyduğu yumurta sayısı ortalama 
150 adettir. Yumurtaların açılması 30–40 gün sürer. Çıkan larvalar hemen beslen-
meye başlar. Fakat ilk dönemlerde özellikle kuraklığa çok duyarlı olmaları nede-
niyle çok sayıda ölüm meydana gelir. Larvalar gelişmesini yaklaşık 4 yılda tamam-
lar. Olgunluğa erişen larvalar, yazın toprağın 30–40 cm derinliğine inerek bir 
kokon içinde pupa olurlar. Yazın meydana gelen yeni erginler, gelecek ilkbaharda 
topraktan çıkarlar. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Erginler bitki yapraklarında beslenirlerse de önemli zararları görülmez. Larvalar 
bitkilerin toprak altı organlarına saldırır. İnce olan mısır köklerini koparırlar, kalın 
köklerde ve toprağa yakın ana gövde içinde galeriler açarak beslenirler. Bu şekilde 
zarar gören bitkiler kolayca kurur. Yoğun bulundukları yerlerde zararları çok fazla 
olup, bazı mısır tarlalarında bu zarar %80’e kadar yükselir (Şekil 64d). Olgun 
larvalar daha ağır zarara yol açarlar. 
Yurdumuzun tüm mısır bölgelerinde az da olsa rastlanabilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Çok sayıda kültür bitkisinde zarar yaparlar. En çok zarar yaptığı bitkiler arasında 
mısır, buğday, arpa yulaf, şeker pancarı, tütün, pamuk, soğan ve patates 
bilinmektedir.  
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı yoktur. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Larvaların dayanıklı bir görünüşü olmasına rağmen, çevre koşullarına karşı çok 
duyarlıdırlar. Tel kurdunun yüzeye yakın olduğu, yaz sonları veya sonbaharda 
yapılacak bir toprak işlemesi, geniş ölçüde ölümlere neden olur.  
Ayrıca toprağı tam doyuran sulama tel kurtlarını öldürme bakımından çok etkilidir.  
5.2. Kimyasal Mücadele 
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Tel kurtlarına karşı ilaç uygulamasına geçmeden önce 1/4 m²’lik çerçeve, tarla 
büyüklüğü göz önünde bulundurularak en az 12 kez atılır. Çerçeve içindeki toprak 
20 cm’ye kadar kazılarak buradaki larvalar sayılır; m2’de10 veya daha fazla larva 
saptanmışsa tohum veya toprak ilaçlaması yapılır. 
İlaçlama ekimden önce uygulanmalıdır. Toprak ilaçlaması ayrıca eylül veya ekim 
ayında toprak tavında iken de yapılabilir. 
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Granül ilaçlar kumla karıştırılıp kullanılacaksa, eldiven kullanılmalıdır. Sıvı ilaçlar 
ise alanın genişliğine göre uygun bir pülverizatör ile uygulanmalıdır. Tohum 
ilaçlamasında ilaçlama bidonu kullanılmalıdır. 
5.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohum ilaçlamasında; ilaçlama bidonlarında 100 kg tohuma belirtilen miktardaki 
ilaç ilave edilerek 2–3 dakika çalkanır ve sonra ekim yapılır. Toprak ilaçlamasında 
tavsiye edilen dozdaki ilaç tarlaya atılarak, 5–10 cm derinliğe karıştırıldıktan sonra 
tohum ekilir.  
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan önce ve ilaçlamadan sonra bitkilerin 2–4 yapraklı olduğu dönemde, 
ilaçlama zamanının tespitinde belirtildiği gibi larva sayımları yapılarak, elde edilen 
değerler karşılaştırılarak, değerlendirme yapılır. 

 
 

MISIRDA YEŞİLKURT 

Helicoverpa armigera Hbn.  
(Lepidoptera: Noctuidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Yeşilkurt genel olarak bejimsi kahverengi olup, ön kanatları üzerinde biri böbrek 
diğeri daire şeklinde belirgin iki leke vardır. Kanat açıklığı 30–35 mm’dir. Erkek 
kelebeklerin ön kanatları gri yeşil, zeytin yeşili veya devetüyü renkte ve dişilerin 
ön kanatları ise turuncu kahve, kırmızı kahve veya tuğla kırmızısı renktedir (Şekil 
66a,b).  

Yumurtaları üstten basık küre şeklinde, soluk beyaz, sarımsı yeşil renkte olup 
üzerinde meridyen çizgileri bulunur (Şekil 66c).  

Yumurtadan yeni çıkmış larva şeffaf, soluk grimsi yeşil renktedir. Olgun larva 30–
40 mm boyunda olup, yeşil, kahverengi veya turuncu rengin değişik tonlarındadır. 
Vücut üzerinde uzunlamasına bantlar bulunur (Şekil 66d,e). Pupa 14–20 mm 
boyunda, kızılımsı kahverenginde olup, abdomenin sonunda birbirine paralel iki 
tane uzun dikene benzer uzantı bulunur (Şekil 66f).  
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Şekil 66. Yeşilkurt’un ergini (a,b), yumurtası (c), larvası (d,e), pupası (f). 

Zararlı kışı pupa halinde toprağın 3–8 cm derinliğinde geçirir. Kelebekler nisan 
başından itibaren uçuşurlar. Yumurtalarını yaprak, gövde, koçan püskülleri ve 
erkek organlar üzerine tek tek, bazen 3–5 adetli gruplar halinde bırakırlar. Zararlı 
400–2000 yumurta bırakabilir. Yumurta bırakıldıktan 24 saat sonra üzerinde enine 
kırmızı bir halka belirir. Açılmaya yakın bu halka koyulaşır. Yaprak ve gövdeye 
bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar önce bulundukları yerde beslenirler ve daha 
sonra üreme organlarına geçerler. Üreme organlarına bırakılan yumurtalardan 
çıkan larvalar ise, süt olum dönemindeki koçanda beslenirler. Larvalar 6 dönem 
geçirerek, yaklaşık 15 günde pupa olurlar. Pupa süresi 9–12 gündür. Ülkemizde 
mısırda bir döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Tepe ve koçan püsküllerini keserek döllenmeye engel olan larvalar, koçanların 
seyrek daneli olmasına sebep olurlar.  

Ayrıca, larvalar süt olum döneminde, koçanın ucuna doğru bir delik açarak koçan 
içerisine girer. Koçanda süt olum dönemindeki taneleri yiyerek 3–5 cm 
uzunluğundaki alanı tahrip eder (Şekil 66d,e). Ayrıca koçanda açtıkları deliklerden 
bazı fungal hastalık etmenlerinin bulaşmasına neden olurlar. Yeşilkurt zararından 
dolayı üründe verim ve kalite düşer. 

Ülkemizin bütün bölgelerinde yaygındır.  

   

 

  

a b 
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3. KONUKÇULARI  
Yeşilkurt polifag bir zararlıdır. Mısırdan başka, pamuk, sebze, baklagil, yonca ve 
birçok yabancı ot konukçusudur. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Yeşilkurt’un ülkemizde tespit edilen birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunlar 
aşağıda verilmiştir. 
Yumurta parazitoitleri:  

Trichogramma evanescens Westw. (Hym.: Trichogrammatidae) 
T.turkestanica M. (Hym.: Trichogrammatidae) 
T.pintoi Voegeli. (Hym.: Trichogrammatidae) 
Telenomus minimus Kozlov (Hym.: Scelionidae) 

Larva parazitoitleri:  
Tachina magnicornis Zet (Dip.: Tachinidae) 
Apanteles cupreus Lyle (Hym.: Braconidae) 
A.glomeratus (L.) (Hym.: Braconidae) 
A.ruficrus (Hym.: Braconidae) 
Chelonus osculator Panzer (Hym.: Braconidae) 
Cotesia ruficrus Haliday (Hym.: Braconidae) 
Habrobracon brevicornis (Wasmael)(Hym.: Braconidae) 
H. hebetor Say (Hym.: Braconidae) 
Cotesia kazak (Tel.) (Hym.: Braconidae) 
C.lineola Curtis (Hym.: Braconidae) 
C.melanocela (Rata) (Hym.: Braconidae) 
Glytapanteles liparidis (Bouch.) (Hym.: Braconidae) 
Psycoletes lancifer Haliday (Hym.: Braconidae) 
Microplitis rufiventris Kok. (Hym.: Braconidae) 
Lonchaea chorea (Fabricus) (Hym.: Lonchaeidae) 
Sarcophaga destructor Malloch (Hym.: Sarophagidae)  
Hyposoter didymator Thbg. (Hym.: Ichneumonidae)  
Diadegma sp. (Hym.: Ichneumonidae) 

Pupa parazitoitleri:  
Hockeria urfaensis sp.n. (Hym.: Chalcidoidae)  

Predatörleri:  
Adonia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) 
Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae)  
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Exochomus flavipes Thnbg . (Col.: Coccinellidae)  
Scymnus interruptus Goeze (Col.: Coccinellidae)  
S.apetzoides Muls. (Col.: Coccinellidae)  
S.apetzi Muls. (Col.: Coccinellidae) 
S.levaillanti Muls. (Col.: Coccinellidae)  
Orius horvathi (Reut.) (Hem.: Anthocoridae)  
O.minutus (L.) (Hem.: Anthocoridae)  
O.niger Wollf (Hem.: Anthocoridae)  
Geocoris megacephalus (R.) (Hem.: Lygaeidae)  
G.pallidipennis (C.) (Hem.: Lygaeidae)  
Piocoris erythrocephalus (P.-S.) (Hem.: Lygaeidae) 
P.luridus Fieb. (Hem.: Lygaeidae)  
Campyloma diversicornis Reut. (Hem.: Miridae)  
C.verbasci (M.-D.) (Hem.: Miridae)  
Deraeocoris pallens Reut. (Hem.: Miridae)  
D.serenus Dgl.-Sc. (Hem.: Miridae)  
Macrolophus caliginosus (Wgn.) (Hem.: Miridae)  
Nabis pseudoferus Rm. (Hem.: Nabidae)  
N.rugosus L. (Hem.: Nabidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae)  
Paravespula germenica (F.) (Hym.: Vespidae) 
Polistes dominulus (Christ.) (Hym.: Vespidae) 
Polistes gallicus (L.) (Hym.: Vespidae)  
Polistes nimpha (Christ.) (Hym.: Vespidae)  

Larva hastalık etmenleri:  
Bacillus thuringiensis Berliner (Bacillaceae) 
Aspergillus parasiticus Speare (Moniliaceae) 
A.niger van Tiegh (Moniliaceae) 
Rhizopus sp. (Mucorales) 
Fusarium moniliforme Sheldon (Deuteromycetes) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler  

Yeşilkurtla mücadelede hasattan sonra tarlalar sürülmelidir. 
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5.2. Biyolojik Mücadele 

Yeşilkurdun çok sayıda ve etkili doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal düşmanların 
korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile ülkemizde kimyasal 
mücadeleye gerek görülmemektedir. Ancak, doğal düşmanların yetersiz olduğu 
tarlalarda kimyasal mücadele yapılabilir. 

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Mısır koçan püskülü döneminden hemen önce veya koçan püskülü döneminde tarla 
kenarına kurulan Yeşilkurt feromon tuzaklarında veya ışık tuzaklarında birkaç gece 
ardı ardına yakalanan toplam kelebek sayısı 10 ve üzerinde ise tarla kontrolleri 
sıklaştırılır.  

Mısır koçan püskülü döneminde, tarlanın 5 farklı yerinde aynı sıra üzerinde yan 
yana 5 bitkinin koçan püskülü üzerinde yapılan larva kontrolünde, bitki başına 
ortalama 1 adet 1.-3. dönem larva belirlendiğinde ilaçlama yapılmalıdır. İlaç 
uygulamasında larvaların 1.-3. dönemleri geçmemelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca 
ilaçlama döneminde mısırda bulunan doğal düşman faunası mutlaka göz önünde 
bulundurulmalıdır.    

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preparat bulunmamak-
tadır. Ancak ilaçlama için zorunlu bir durum ortaya çıktığında Tarım Bakanlığına 
bağlı Teknik Teşkilatlara müracaat edilmelidir. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Yeşilkurdun zarar yaptığı dönemlerde, mısır bitkisi, tepe ve koçan püskülü ile süt 
olum dönemlerinde ve yaklaşık 2-3 m boyunda olduğundan, yüksek çatılı hidrolik 
tarla pülverizatörünün kullanılması gerekir.   

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Öncelikle kullanılacak alet ve makinenin kalibrasyonu yapıldıktan sonra kulanı-
lacak ilacın dozuna göre miktarı hesaplanır. Hesaplanan ilaç miktarı önce 10–15 
litre su ile ayrı bir kapta karıştırıldıktan sonra alet veya makinenin deposuna konur 
ve üzerine istenen seviyeye kadar tekrar su ilave edilir. İlaçlama sabah veya akşam 
serin saatlerde yapılmalıdır. 
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SÜNE 
Eurygaster spp.  

(Hemiptera: Scutelleridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Dünyada, Eurygaster cinsine bağlı 15 tür bulunmaktadır. Türkiyede bu cinse bağlı 
7 tür saptanmış olup bunlardan en önemlileri; Eurygaster integriceps Put. (Süne), 
E.maura (L.)(Avrupa sünesi) ve E.austriaca (Schr.)(Yassı vücutlu süne)’dır. 

Süne türleri; genel olarak toprak renginde, bazen tamamen siyah, bazen kırmızımsı, 
bazen kirli beyaz, bazen de bu renklerin birkaçının karışımı olan alacalı desenli 
renklerdedir (Şekil 67, 68). Vücut yassıca, üst tarafı hafif tümsek olup, üstten 
görünümü ovaldir. Bağlı bulundukları familya özelliği olarak pis koku salgılarlar.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Şekil 67.  Farklı renkteki Süne erginleri. 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 
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Baş, üstten bakıldığında üçgenimsi şekilde ve protoraksa gömülmüş durumdadır. 
Başta, pronotum ile başın birleşme yerlerinde elips şeklinde bir çift petek göz, 
bunların arasında da bir çift nokta göz bulunur. Antenler, petek gözlerin altından 
çıkar ve 5 segmentlidir. Hortum, başın alt tarafında, bacaklar arasından ilk abdo-
men segmenti sınırına kadar uzanır.  

Pronotum altıgen şeklindedir. Skutellum, abdomeni tamamen örtmez. Abdomen 6 
segmentten oluşmaktadır. Erkeklerde genital segment yamuk şeklinde ve tek plaka-
dan oluşmaktadır. Dişide genital segment, 3 çift plakadan meydana gelmiş olup, 
orta kısmında yumurta bırakma kanalının açıklığı bulunur. 

 
Şekil 68. Çiftleşen Süne erginleri (a) ve yumurta bırakan dişi (b). 

E.integriceps’te vücut uzunluğu 10–12.5 mm’dir. E.maura daha geniş vücut 
yapısına sahip ve pronotum’un arka yan kenarının sivrice olması ile ayırt edilir. 
Vücut uzunluğu 9–11 mm’dir. E.austriaca önceki iki türden vücudun daha yassı ve 
büyük olması ile ayrılır. Vucut uzunluğu 11–14 mm’dir. 

Yumurtalar 1.0–1.2 mm çapında, küre şeklinde olup ilk bırakıldıkları zaman filizi 
yeşil renktedir. Dişi, yumurtalarını 12–14 adetlik (çoğunlukla 14) muntazam ve 2–
3 sıralı dizilerden oluşan yumurta paketi halinde bırakır (Şekil 69).  

Nimfler ergine benzer ve kanatsızdır. Sünenin 5 nimf dönemi vardır (Şekil 70). 

Süne yılda bir döl verir. Erginlerin yaşamı hareketli(aktif) ve uyuşuk(pasif) olmak 
üzere iki döneme ayrılır. Pasif dönem ortalama 9 aydır ve iki ayrı bölüme ayrılır. 
Birincisi, hasadı takiben, temmuzdan ekim veya kasım ayına kadar olan dönemdir. 
Buna “yazlama dönemi” adı verilir. İkincisi, ekim-kasım aylarından mart-nisan 
aylarına kadar olan dönem olup, bu döneme de “kışlama dönemi” denir. 

Yazlama döneminde yarı uyuşuk halde olan Süneler, kışlakların yüksek yerlerinde 
bulunma eğilimindedirler. Yüksek dağlarda yazlamayı sürdüren Sünelerin bir kıs-
mı, ekim-kasım aylarında soğukların başlamasıyla daha aşağılara doğru yer değiş-
tirirler. Bu göç esnasında popülasyonda %7–9 oranında ölümler meydana gelir. 
Pasif dönemin dağlarda geçirilmesi durumunda en uygun kışlama yükseklikleri 
1200–1600 metredir. Ayrıca yükseklikleri daha az olan (800-900m) yerlerde de 
kışlayabilmektedirler.  

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN a b 
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Şekil 69. Yeni bırakılan Süne yumurtaları (a, b) ve çapa dönemindeki yumurtalar (c,d). 

Kışlakları yüksek tepeler şeklinde olan Orta Anadolu ve Ege Bölgesinde ise 
sonbahar aylarında göç söz konusu değildir. Buralarda yazlama ve kışlama alanları 
aynıdır. Süneler bazı yerlerde, Trakya’da olduğu gibi kışlaklara çekilmeden, tarla 
içindeki ayçiçeği sapları ve tablaları içinde veya tarla yakınlarında uygun bitki 
örtüleri altında da pasif dönemlerini geçirebilirler. 
Süneler kışlak alanlarında, uygun bitki türlerinin altlarına girerek gizlenirler. 
Bölgelere göre değişmekle beraber, meşe ve çamların yere dökülmüş olan 
yapraklarının altlarına; geven (Astragalus sp.) gibi bitkilerin kökleri etrafındaki 
yumuşak toprağın içerisine, kirpiotu (Echinacea sp.)’nun genellikle yaprak ve 
dallarının arası ile yaprak döküntülerinin 1-2 cm altında ve toprak içerisinde; 
ayıkulağı (Primula auricula) ve sığır kuyruğu (Verbascum spp.) gibi bitkilerin en 
alt yapraklarının gövde ile birleştiği yerlerde gizlenirler.  
Ergin süneler, kışlaklarda pasif dönemlerini sürdürdükleri esnada, vücutlarında 
biriktirdikleri besinleri, hava koşullarına bağlı olarak yavaş yavaş harcarlar. Yaz 
uyuşukluğu döneminde havaların sıcak seyrettiği zamanlarda, vücutlarındaki besin 
deposundan fazla besin harcandığı halde, kışın şiddetli soğuklarının hüküm 
sürdüğü dönemlerde bu sarfiyat en az düzeye iner. Bu durum, kışlak yerlerinde 
diyapoz halinde bulunan Sünelerdeki metabolizma faaliyetleri ile ilgilidir.  
Süne yazlama ve kışlama esnasında beslenmemesine rağmen, yavaş ve az da olsa 
bazı metabolizma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaz başlarında, 5. dönem nimf ile 
yeni nesil erginlerin kışlaklara çekilinceye kadar oburca beslenmesi ile depolanan 
vücut yağı, 9 aylık pasif dönemde ölçülü olarak kullanılır ve kalan enerji ile yeni 
yılın ilkbaharında ovalara inerler.  
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Şekil 70. Süne nimf dönemleri: I. nimf dönemi (a, f), II. nimf dönemi (b), III. nimf 

dönemi (c), IV. nimf dönemi (d, g, h), V. nimf dönemi (e, i). 

Ergin süneler, kışlaklarda pasif dönemlerini sürdürdükleri esnada, vücutlarında 
biriktirdikleri besinleri, hava koşullarına bağlı olarak yavaş yavaş harcarlar. Yaz 
uyuşukluğu döneminde havaların sıcak seyrettiği zamanlarda, vücutlarındaki besin 
deposundan fazla besin harcandığı halde, kışın şiddetli soğuklarının hüküm 
sürdüğü dönemlerde bu sarfiyat en az düzeye iner. Bu durum, kışlak yerlerinde 
diyapoz halinde bulunan Sünelerdeki metabolizma faaliyetleri ile ilgilidir. Süne 
yazlama ve kışlama esnasında beslenmemesine rağmen, yavaş ve az da olsa bazı 
metabolizma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaz başlarında, 5. dönem nimf ile yeni 
nesil erginlerin kışlaklara çekilinceye kadar oburca beslenmesi ile depolanan vücut 
yağı, 9 aylık pasif dönemde ölçülü olarak kullanılır ve kalan enerji ile yeni yılın 
ilkbaharında ovalara inerler.  
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Kışlaklarda, ilkbaharda hava sıcaklığının artması ve bazı bölgelerde karların 
erimeye başlaması ile birlikte kış uykusunda bulunan Sünelerde metabolizma 
faaliyeti artarak kış uykusundan uyanırlar (Şekil 71).  

 
Şekil 71. Kış uykusundan çıktıktan sonra kar üzerine gelen Süneler. 

Kışlaklarda toprak üstü sıcaklığı 15°C’ye eriştiğinde, Süneler ekinlerin ve 
mer’aların geliştiği ovalara doğru göç etmeye başlarlar. Bu göç etme durumu, 
bölgeler itibariyle farklılık göstererek o yılın iklim koşullarının seyrine bağlı olarak 
mart ortası ile mayıs başı arasında değişir. Uygun giden iklim koşullarında, Süneler 
bir hafta içinde kışlakları terk ederler. Aksi durumda Sünelerin kışlakları terk 
etmesi uzun sürebilir ve kademeli inişler halinde birkaç hafta sürebilir. Sünelerin 
kışlaktan ovalara uçuşu genellikle öğleden önce 10–12 saatleri arasında olmakta ve 
bu esnada esen rüzgârın yönüne bağlı olarak uçuş istikametini belirleyip hububat 
ve mer’a alanlarına dağılmaktadırlar. İyi gelişmiş hububat tarlalarını diğerlerine 
tercih ederler. Kışlama alanlarından gelen bu Sünelere “kışlamış ergin” 
denilmektedir.  

Ovalara uçuşun başlaması ile birlikte aktif dönem başlamıştır. Kışlamış erginlerin 
ovalara iniş zamanı; genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekinlerin kardeş-
lenme, Akdeniz ve Ege Bölgesinde çiçeklenme, Orta Anadolu Bölgesi ve Trak-
ya’da sapa kalkma veya başaklanma dönemine rastlamaktadır. Kışlamış erginler, 
havanın açık, sakin ve sıcak olduğu zamanlarda; beslenme, çiftleşme ve yumurta 
bırakma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürürler. Kapalı ve yağışlı havalar ile soğuk 
ya da rüzgârlı zamanlarda bitkilerin diplerine veya toprak yüzeyine inerek çatlak-
larda gizlenirler.  
Ovaya gelen kışlamış erginler, bir taraftan beslenirken diğer taraftan cinsel 
olgunluğa erişerek çiftleşme ve yumurta bırakmaya başlarlar. Bir dişi yaşamı 
boyunca, ortalama 80 adet yumurta bırakır. Ancak uygun koşullarda daha fazla 
(150 ve daha fazla), uygun olmayan koşullarda daha az bırakabilir. Yumurta 
bırakma süresi, iklim koşullarına bağlı olarak 1–2 ay devam etmekle beraber, 
yoğun yumurta bırakma süresi 2–3 hafta sürer. Dişiler yumurtalarını çoğunlukla 
beslendikleri Buğdaygil yapraklarının alt yüzlerine bırakırlar. Bununla beraber, 
tahılın tüm organlarında yumurtaya rastlamak mümkündür (Şekil 69a,b). Ancak, 
bazen tüysüz geniş yapraklı otların yapraklarının alt yüzlerine de bırakırlar. 
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Kışlamış erginler yaklaşık 1-2 ay yaşar ve sonuçta doğal olarak ölürler. Kışlamış 
erginler yeni nesil erginlerin görüldüğü zamana kadar da tarlada bulunabilir.  
Yumurtalar ilk bırakıldıkları zaman filizi yeşil renktedir. İklim koşullarına bağlı 
olarak yaklaşık 3–4 gün sonra hafif esmerleşir, yaklaşık 5 gün sonra noktaların 
toplanmasıyla yumurtada siyah dairemsi bir leke oluşur; 2–3 gün sonra ise bu 
lekeler kaybolur ve kırmızı renkli “çapa” şekli oluşur (Şekil 69c,d). Çapanın 
altında üçgen şeklinde siyah renkli bir leke belirir, daha sonra renk sarımsı yeşile 
döner. Yumurtaların bu haline çapa dönemi denilmektedir. Çapa döneminden 
yaklaşık olarak 5–6 gün sonra nimfler çıkarlar. Doğal koşullarda yumurtaların 
olgunlaşıp açılması yaklaşık 2–3 hafta içerisinde gerçekleşir. Nimf çıkmış 
yumurtaların rengi beyaz olup, nimflerin çıkış yerinde muntazam daire şeklinde 
açılmış bir kapak görülür. 
Yumurtadan çıkan nimfler, genellikle 5–6 gün ara ile 5 gömlek değiştirerek yeni 
nesil ergin olurlar. Yumurtadan çıkan nimfler ergin oluncaya kadar yaklaşık 30 gün 
geçer. Nimflerin depoladığı besinlerin çoğu, gömlek değiştirirken hareketsiz 
kaldığı dönemde harcandığından, her gömlek değiştirmeden sonra oburca 
beslenirler. Yeni nesil erginler, oburca beslenip gerekli enerjiyi depolayarak kışlak 
alanlarına çekilirler, kışlak alanlarına çekilişte rüzgârın önemli rolü vardır.  
Birbirine yakın tarlalardan uçan Süneler birleşerek daha büyük kitleler 
oluşturabilirler. Uçuş esnasında daha yüksek yerlerde, serin ortam, yeşil ekin ve 
diğer Buğdaygilleri gördüklerinde buralarda konaklayarak beslenmeye başlarlar. 1-
2 Gün kaldıkları bu tarlalarda %l00’e varan oranlarda emgili taneler oluştura-
bilirler. Arpa ve içinde kendi gelen buğdayın bulunduğu mercimeğin hasadı ile 
çayır ve mer’anın biçim veya kurumasıyla, buralarda bulunan Süneler en yakın 
hububat tarlalarına geçerler.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Sünenin zarar derecesi ve şekli; zararlının yoğunluğuna, biyolojik dönemlerine, 
ürünün çeşidine ve fenolojik durumuna, iklim koşullarına (sıcaklık ve yağışa) bağlı 
olarak değişmektedir. Gerek nimf ve gerekse erginler, çeşitli fenolojik dönemlerde 
bulunan buğdaygilleri hortumları ile sokup emmek suretiyle zarar yaparlar. Kışı 
geçirdikten sonra, ilkbaharda ovalardaki hububat tarlalarına göç eden kışlamış 
erginler, henüz kardeşlenme döneminde olan buğday ve diğer bazı Buğdaygil 
saplarını emerek özsuyunu alırlar. Emilen saplar zamanla sararır ve kurur. 
Dolayısıyla başak bağlamazlar. Bu zarar şekline “kurtboğazı” denilmektedir.  
Zamanla bitkiler geliştikçe, beslenmesini bitkilerin yukarı kısımlarında sürdüren 
kışlamış erginler; başaklar henüz yaprak kılıfı içerisindeyken, çiçek döneminde ve 
tane bağlarken, yine saplarda beslenerek başakların beyazımsı bir renk almalarına, 
kurumalarına ve dolayısıyla bunların tane bağlamasına engel olurlar. Kışlamış 
erginlerin bu şekildeki zararına “akbaşak” adı verilmektedir (Şekil 72a). 
Başaklardaki taneler süt olumuna gelmeye başladığı sırada, kışlamış erginlerin 
popülâsyonları da gittikçe azalmaya başlar. Bunların bıraktığı yumurtalardan çıkan 
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nimfler hububatın bu döneminde, gittikçe artan bir yoğunluk ve oburlukla taneleri 
sokup emmeğe başlarlar.  

 

 

 

 
Şekil 72.  Süne tarafından meydana gelen akbaşak zararı (a) ve emgili 

daneler (b, c, d). 
Nimf dönemleri ile yeni nesil erginlerin beslenmesi sonucu oluşan zarar önem 
kazanır. Çünkü bu devrede, hububat süt ya da sarı olum dönemindedir. 4. ve 5. 
dönemdeki nimflerin ve yeni nesil erginlerin beslenmesi sonucu, taneler çimlenme 
güçlerini kaybedecekleri gibi, ekmeklik ve makarnalık özelliklerini de yitirirler 
(Şekil 72b,c,d). 4. ve 5. dönem nimf ve yeni nesil ergin yoğunluğunun fazla olduğu 
yer ve yıllarda mücadele yapılmaması halinde %100’e varan oranlarda nicelik ve 
nitelik yönünden zarar meydana gelmektedir. 
Süneler kışlakta geçireceği yaklaşık 9 ay gibi uzun süre için gerekli enerjiyi (yağı), 
“yeni nesil ergin” döneminde almak zorundadır. Bu nedenle bir taraftan havaların 
gittikçe artan sıcaklığı, diğer taraftan da hububat başaklarının gittikçe çabuklaşan 
bir biçimde olgunlaşmaya ve tanelerin de sertleşmeye başlaması yüzünden mevcut 
olan besinden azami şekilde yararlanmak ve vücutlarına yedek besin depo etmek 
üzere yoğun olarak beslenirler. İşte bu dönemdeki Sünelerin beslenmesi, besin 
almanın en önemli bölümünü oluşturur. Çünkü oburca beslenmesinin yanı sıra, bu 
dönemde hububat da sarı oluma geçmek üzeredir. 
Zamanla tanelerin sertleşmesine karşılık vücutlarından azami miktarda salgıladığı 
bazı enzimlerle (proteaz grubu) taneleri yumuşatıp glutenini tahrip ederler. Hatta 
beslenilen tanelerin sağlam olanlarına oranı az dahi olsa (%2), emgili tanelerin 
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bulunduğu bulaşık buğdaylardan elde edilen unlar yine de teknolojik özelliklerini 
büyük ölçüde yitirirler (Şekil 72b,c,d). Emgi oranının risk teşkil etme yüzdesi, 
protein oranı düşük buğday çeşitleri için %2 ve üzeri iken, protein oranı yüksek 
buğday çeşitleri için bu oran %4–5 olarak belirlenmiştir.  
Bilindiği gibi, Sünenin biyolojisi ile bitki fenolojisi arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Bu nedenle Akdeniz Bölgesinde zarar durumu ve oranı farklıdır. Söz konusu 
bölgede Sünenin ilkbaharda kışlaktan ovalara göç ettiği günlerde, hububat özellikle 
Adana ve Hatay illerinde ovada genellikle çiçeklenme dönemindedir. Bu illerde 
kışlamış erginler tanede ve başak sapında beslenirler. Kurtboğazı zararı nadiren 
yüksek kesimlerde görülür. Nimfler, 4.-5. dönemdeyken hasat başlar. Yeni nesil 
erginler meydana geldiği zaman hasadın sonuna yaklaşılır. Bu nedenle yeni nesil 
erginlerinin Akdeniz Bölgesindeki zararı, Güneydoğu Anadolu’da olduğu kadar 
önemli değildir. 
Ülkemizde Süne türleri Karadeniz Bölgesinin birkaç ili hariç bütün bölgelerde 
bulunmaktadır. 
3. KONUKÇULARI 
Sünenin beslendiği bitkiler buğday, arpa, yulaf ile bunların yabani formları ve 
diğer bazı Buğdaygil türleridir. Zararlı, çavdarı arpaya tercih etmesine karşılık, 
çavdar ve yulafın ekiliş alanları Sünenin yaygın ve etkin olduğu yerlerde sınırlıdır. 
Buğday ve buğdayın yabani formlarını, diğer buğdaygillere oranla daha fazla tercih 
ederler. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Sünenin doğada üremesini sınırlayan faktörlerin başında besin ile birlikte ekolojik 
koşullar ve doğal düşmanları çok önemli rol oynamaktadır. 
Sünenin doğal düşmanları; yumurta parazitoitleri (Trissolcus spp.) (Şekil 73, 74), 
yumurta predatörleri, erginlerin iç (Şekil 75) ve dış parazitoitleri, ergin veya nimf-
lerin predatörleri ve hastalık yapan (Şekil 77) etmenlerdir. Ayrıca, kuşlardan 
sığırcık, keklik, bıldırcın, turaç, serçe, güvercin ile leylekler de nimf ve ergin 
predatörüdür. 

Ülkemizde değişik bölge ve yörelerde bulunan doğal düşmanların listesi aşağıda 
verilmiştir. 

Yumurta parazitoitleri:  
Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae) (Şekil 73,74) 
T.grandis Thoms (Hym.: Scelionidae) 
T.simoni Mayr. (Hym.: Scelionidae) 
T.vassilievi Mayr (Hym.: Scelionidae) 
T.pseudoturesis Rjachovsky (Hym.: Scelionidae) 
T.rufiventris Mayr. (Hym.: Scelionidae) 
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T. djadethsko Rjachovsky (Hym.: Scelionidae) 
T. manteroi Kieffer (Hym.: Scelionidae) 
T. basalis Woll (Hym.: Scelionidae) 
T. scutellaris Thoms. (Hym.: Scelionidae) 
T. choaspes Nixon (Hym.: Scelionidae) 
T. culturatus Mayr. (Hym.: Scelionidae) 
T. anitus Nixon (Hym.: Scelionidae) 
T. histani (Kozlov & Hue) (Hym.: Scelionidae) 
T. festivae Victorov (Hym.: Scelionidae) 
T. rungsi (Voegele) (Hym.: Scelionidae) 
Telenomus cloropus Thomson (Hym.: Scelionidae) 
T. heydeni Mayr (Hym.: Scelionidae) 
T. tischleri Nixon (Hym.: Scelionidae) 
T. truncatus Nees (Hym.: Scelionidae) 
Ooencyrtus pityocampae (Mercet) (Hym.: Encyrtidae) 
O. telenomicida (Vassiliev) (Hym.: Encyrtidae) 

 
Şekil 73. Parazitlenmiş Süne yumurtaları. 
Yumurta predatörü: 

Balaustium miniatum Herm (Acarina) 

Ergin ve nimf predatörleri: 
Heteropogon ornatipes Loew (Dip.: Asilidae) 
Machimus setibarbus (Loew) (Dip.: Asilidae) 
Rhinocoris punctiventris H.S. (Hem.: Reduviidae) 
R. colenatii Reut. (Hem.: Reduviidae) 
Örümcekler (Araneidae) (Şekil 75a,b) 
Sığırcık [Sturnus spp.]  (Passeriformes:Sturnidae) 
Keklik (Alectoris spp.) (Galliformes: Phasianidae) 

© Aziz ÖZKAN © Aziz ÖZKAN 

Tarımsal Arştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 146 

T 
A 

G 
E 

M



   ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                   CİLT I 

Turaç [Francolinus francolinus (L.)] (Galliformes: Phasianidae) 
Bıldırcın [Coturnix coturnix (L.)] (Galliformes: Phasianidae) 

 

 
Şekil 74. İçinden yumurta parazitoiti çıkmış yumurtalar (a), Trissolcus sp. 

ergini (b) ve Süne yumurtalarını parazitleyen Trissolcus sp. (c, d). 

 
Şekil 75. Predatör örümcek (a) ve Süne ile beslenen bir örümcek (b). 

Erginlerin parazitoitleri (Şekil 76): 
Phasia subcoleopterata L. (Dip.: Tachinidae)  
P.crassipennis Fabr. (Dip.: Tachinidae) 
Heliozeta helluo (Fabr.) (Dip.: Tachinidae) 
H.lateralis Meig. (Dip.: Tachinidae) 
Gymnosoma desertorum Rohd. (Dip.: Tachinidae) 

Ergin ektoparazit: 
Leptus sp. (Acarina)  
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Kışlaklardaki hastalık etmenleri (Entomopatojenler): 
Beauveria bassiana (Balsamo) (Şekil 77)  
Aspergillus candidus Link.  
Bacterium eurygasteris   

 

 

 
Şekil 76. Süne ergin parazitoitinin larvası (a, b) ve parazitoitin ergini (c, d).  

 

 
Şekil 77. Entomopatojen tarafından hastalandırılan ergin süne 

5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler 
Bu önlemlerin içerisinde erken yetişen hububat çeşitleri ile bunların erken ekimleri, 
tarlaların iyi hazırlanması, nadasın iyi yapılması, yabancı otlarla iyi bir mücadele, 
hasadın mümkün olduğu kadar geciktirilmeden zamanında yapılması ve polikültür 
tarıma önem verilmesi gibi önlemler sayılabilir. 
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5.2. Biyolojik Mücadele 

Daha önce belirtildiği gibi sünenin doğada çoğalmasını engelleyen pek çok 
parazitoit ve predatörleri vardır. Bunlar içinde de en önemlileri yumurta 
parazitoitleridir. Ancak yumurta parazitoitlerini laboratuvarda çoğaltarak doğaya 
salıvermekten çok, doğayı bunların çoğalmasına elverişli hale getirmek ve 
korumak amaçlanmalıdır. Bu yöntemi uygulamanın yegâne yolu ağaçlandırma ile 
polikültür tarıma yönelmektir. Doğada var olan ve korunmasına mutlak suretle 
ihtiyaç duyulan yumurta parazitoitleri Süne mücadelesi açısından büyük önem 
kazanmaktadır. Diğer bir ifadeyle doğada uygun koşullarda oluşan doğal 
parazitlenme, süne mücadelesinde alanların daralmasında büyük bir etkendir. 

Faydalıların korunması bakımından da, gerek yabancı ot ve gerekse pas ve septorya 
hastalıklarına karşı ilaçlamalar yapılırken, kışlamış erginlere yönelik herhangi bir 
ilacın karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tip hatalı ilaçlamalar 
sonucunda faydalı böcek popülâsyonları önemli oranda olumsuz yönde 
etkilenmektedir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal mücadele yapılacak alanların belirlenmesi için, kışlak alanlarında ve 
süne tarlaya indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır; 
bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir. 

Kışlak Çalışmaları: 

Süne mücadelesine esas olmak üzere, izleyen yılda süne popülâsyonunu tahmin 
etmek için belirli kışlakların her yıl aynı yerlerinde sonbahar ve ilkbahar aylarında 
sayımlar yapılarak süne yoğunluğu tespit edilir. Kışlak sayımları bitki örtüsüne 
göre 1/16 m² (25x25 cm)’lik çerçevelerle veya geven, kirpi geven gibi çerçevenin 
uygulanamadığı bitkiler kesilerek, altındaki sünelerin sayımı yoluyla yapılır. Kışlak 
sürvey cetvelleri İl Müdürlüklerince ilgili Araştırma Enstitülerine gönderilir. 

İlkbaharda tarlada Süne yoğunluğunu tespit için, öncelikle zararlının kışlaktan 
ovaya göçü izlenmelidir. Bu amaçla bölge veya ili temsil edecek özelliklere sahip 1 
veya 2 kışlak belirlenir. Mart veya nisan aylarında günün en yüksek sıcaklığı 
15°C’nin üzerine çıktığı günlerden itibaren Süne hareketi izlenerek kışlaktan ovaya 
göçün başladığı tarih tespit edilir. Bu tarihten itibaren gün aşırı farklı 
yükseltilerdeki nirengi noktalarında sayımlar yapılarak popülâsyon seyri izlenir. Bu 
işleme kışlaktaki popülâsyonun %90’ı ovaya ininceye kadar devam edilir. Göç 
süresi 8–30 gün arasında değişir. 

Tarla Çalışmaları: 

Mücadele yapılacak alanların belirlenmesi için tarlada Teknik Teşkilat eleman-
larınca önce “kaba sürvey”daha sonra “kıymetlendirme sürveyleri” yapılır. Bu 
sürveyler için köylerin hububat ekilişleri ünitelere ayrılır. Ünite, bir köye ait toplu 
hububat ekiliş alanları olduğu gibi, bir büyük hububat tarlası da olabilir.  

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 149 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT I                   TAHIL ZARARLILARI  

Üniteler A, B, C gibi harflerle isimlendirilip, ünite içerisindeki tarlalar ve 
büyüklükleri bir kroki üzerinde işaretlenmelidir. Ayrıca ünitedeki tarlalardan 
sayımı yapılanlar da taranarak krokide belirlenmelidir. Sayımlarda 1/4 m² (50x50 
cm)’lik çerçeveler kullanılmalı ve sayım çerçeve dışından içine doğru çok dikkatli 
bir şekilde yapılmalıdır. Mücadele için nihai kararı vermek için de daha sonra 
“Yumurta parazitoit sürveyi” ve “Nimf sürveyi” yapılır. 

Kaba sürvey: Kışlamış erginlerin (KE) kışlaktan ovaya göç etmeye başlamasından 
sonra sürvey ekiplerinin, sorumlu olduğu bölgeyi tanımaları ve sünenin dağılımı ile 
yoğun olarak iniş yaptığı alanları tespit için periyodik olarak yaptıkları gözlemler 
olup, kıymetlendirme sürveyine kadar devam eder.  

Kıymetlendirme sürveyi: Süne kışlamış erginlerinin yaklaşık %90’dan fazlası 
kışlakları terk ettiği tarihten itibaren iklim koşullarına bağlı olarak genellikle 2–3 
gün sonra yüksek yoğunluk görülen yerlerden başlanarak en geç 10 gün içerisinde 
bitirilmelidir.  

Bu sürveyin amacı hububat alanlarındaki gerçek Süne popülâsyon yoğunluğunu 
(KE adet/m2) tespit ederek, mücadele yapılacak alanları belirlemektir. Kıymet-
lendirme sürveyinde bir ünite içerisindeki tarlaların en az 1/3’ünde sayım 
yapılmalıdır. Tarlada yapılacak sayım adedi tarla büyüklüklerine göre aşağıda 
verilmiştir. 

 1-15 dekar  tarlada  8-12  sayım 
 16-50 dekar  tarlada  12-16  sayım 
 51-200 dekar  tarlada  16-24  sayım 
 201-800 dekar  tarlada  24-32  sayım 
800 dekardan büyük  tarlada  32-40  sayım 

Kıymetlendirme sürvey sonuçları değerlendirilerek, o yıl için 1.-3. dönem nimf 
mücadelesi yapılması muhtemel alanlar belirlenir ve hazırlıklar da buna göre 
yapılır. 

Yumurta parazitoit sürveyi: Bu sürveyin amacı o ünitedeki parazitlenme 
oranlarını belirlemektir. Kıymetlendirme sürveyi sonuçlarına göre kışlamış ergin 
yoğunluğu m2’de ortalama 0.8 ve üzerinde olan alanlarda yumurta parazitoit 
sürveyine geçilir ve 7 gün içinde tamamlanır.  

Yumurta parazitoit sürveyine, süne yumurtalarının %20–30’u çapa dönemine 
geldiğinde başlanır. Her ünitenin en az 2 tarlasında 1/4 m²’lik çerçevelerle en az 20 
paket yumurta bulununcaya kadar sayım yapılır. Sayımlar sırasında bulunan 
yumurtalar ünite bazında ayrı ayrı bulunduğu yaprak ile birlikte zarflara konularak 
ya da teksir kâğıtlarına yapıştırılarak oda koşullarında 3–5 gün bekletilerek 
yumurtanın gelişimi izlenir.  

Ayrıca doğadaki parazitoitleri korumak amacıyla ünitelerden yumurta toplamak 
yerine yumurtaları yerinde işaretleyerek izlenmesi daha uygundur.  
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Bütün bu işlemler sonucunda parazitlenmiş ve parazitlenmemiş yumurtalar 
değerlendirilerek parazitlenme oranı bulunur. Doğadaki parazitlenmeyi teşvik 
bakımından, toplanan parazitli yumurtaların açılmadan doğaya tekrar bırakılması 
zorunludur. Elde edilen sonuçlar ilgili araştırma enstitülerine gönderilir.  

Kışlamış ergin yoğunluğu ile parazitlenme oranları arasındaki ilişki aşağıdaki 
çizelgede özetlenmiştir: 

Kışlamış 
ergin/m2 

Yumurta 
parazitlenme 

oranı (%) 

Mücadele yapılıp 
yapılmayacağı Açıklama 

0.8 40≤ Yapılmaz Belirtilen koşullarda 1.-3. dönem nimf için 
ilaçlama yapılmaz. Ancak, bu alanlarda 
yapılan nimf sürveylerinde gerekirse 4.-5. 
dönem nimflere karşı kimyasal mücadele 
uygulanır.  

1 50≤ Yapılmaz 

1.5 70≤ Yapılmaz 

Parazitoitlerin doğal faaliyetine terk edilen alanlarda, 4.-5. dönem nimf ve yeni 
nesil ergin dönemlerinde kenardan olan bulaşmalarla yoğunluk artışı söz konusu 
olduğunda yine parazitoitleri koruma düşüncesi ile sadece yoğunluk görülen tarla 
kenarları şerit halinde (Örneğin, tarla pülverizatörünün bir iş genişliği kadar) 
ilaçlanmalıdır. 

Nimf sürveyi: Kıymetlendirme ve parazitoit sürveyinin tamamlandığı alanlarda 
mücadele öncesi nihai karar vermek amacıyla nimf sürveyleri yapılır. Nimf 
sürveyleri sistematik olmayıp o bölgeyi temsil edecek şekilde yeteri kadar sayım 
yapılarak gerçekleştirilir. Nimf sürveyleri sonucunda m2’de 10 ve daha fazla 
nimfin bulunduğu alanlar ilaçlama programına alınır. Ancak bu mücadele eşiği, 
m2’deki başak sayısı, başaktaki tane sayısı, çeşit özelliği ve o yılın iklim 
koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.   

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Süne mücadelesinde esas, 1.-3. dönem nimflere karşı kimyasal mücadelenin 
uygulanmasıdır. Yukarıdaki belirtilen tarla çalışmaları (Kaba, kıymetlendirme, 
yumurta parazitoit ve nimf sürveyleri) sonucunda m2’de 10 nimf ve üzerinde 
yoğunluk tespit edilen hububat ekiliş alanları ilaçlama programına alınır.  

Süne mücadelesine 2. dönem nimfler görüldüğünde başlanması ve 4. dönem nimf-
ler görülünceye kadar devam edilmesi mücadele zamanı yönünden temel kriterdir. 
Bu süre yaklaşık 15 gündür. Ancak belirlenen bu süre içerisinde bitirilemediği 
taktirde 4. ve 5. nimf dönemlerinde de mücadeleye devam edilebilir.  

Parazitlenmenin ümitvar olduğu bölgelerde eğer ilaçlama yapılması zorunlu ise; 
m2’de 10 nimf ve fazlası bulunması durumunda, doğadaki parazitoitleri korumak 
amacı ile 2. dönem nimflerin popülâsyondaki payı %40 olduğunda, 1.-3. dönem 
nimflere karşı kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönem, 2. döl parazitoitlerin 
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çoğunluğunun süne yumurtaları içersinde bulunduğu ve 1. döl ergin parazitoitlerin 
de tarlayı terk ettiği zamandır.  

Ayrıca yukarıda tabloda belirtilen kışlamış ergin yoğunlukları ve karşısındaki 
parazitlenme oranlarının belirlendiği tarlalarda 4.-5. nimf dönemlerinde nimf 
sayımları yapılır. Eğer bu tarlalarda parazitoitlerin süneyi baskı altında tutamadığı 
belirlenir ve kimyasal mücadele yapma zorunluluğu doğarsa bu gibi yerler ilaçlama 
programına alınır.  

Bu çerçevede süne mücadelesinin amacına ulaşabilmesi için mücadeleye tam 
zamanında başlanması, mücadelenin en önemli bölümünü oluşturmaktadır  

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

5.3.3 Kullanılacak alet ve makineler 

Süne mücadelesinde yer aletlerinden yararlanılmaktadır (Şekil 78). İlaçlamada 
hidrolik tarla pülverizatörü, yardımcı hava akımlı hidrolik tarla pülverizatörü, sırt 
pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

 
Şekil 78. İş genişliği fazla olan yerden ilaçlama aleti. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri gibi parazitoitlerin yaygın ve aktif olduğu, 
bunun yanında ipek böcekçiliği, arıcılık, hayvancılık yapılan ve göl, nehir, baraj 
gibi su kaynaklarının bulunduğu yerlerde gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir köydeki Süne mücadelesinin genel başarısını belirlemek için ise, köyün çeşitli 
yönlerindeki tarlalardan aşağıdaki yönteme göre buğday örneği alınır: 
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Alınacak en az 

Ekiliş alanı (da)  örnek sayısı (adet) 

5.000’den küçük   4 

5.000–10.000    8 

10.000–20.000    12 

20.000’den fazla   16 

Eğer köyde ilaçlama yapılmış ise; toplam örnek sayısının yarısı, ilaçlama 
yapılan tarlalardan; yarısı ise ilaçlama yapılmayan tarlalardan alınmalıdır. 
Eğer köyün tamamında ilaçlama yapılmamışsa tüm örnekler ilaçlama yapılmayan 
tarlalardan alınacaktır. 

Süne zarar oranını bulmak için alınan örneklerde aşağıdaki yol takip edilir: 

• Buğday hasadı sırasında üründen 1–1.5 kg’lık bir örnek paçal alınır. 
Etiketine aşağıdaki bilgiler yazıldıktan sonra polietilen bir torbaya 
koyularak analiz için laboratuvara getirilir. 

   Etiket bilgileri: 

– Örneğin alındığı tarih 

– İl, İlçe ve Köy adı 

– Üreticinin adı ve soyadı 

– Süne’ye karşı ilaçlama yapılıp yapılmadığı 

– Kımıl’a karşı ilaçlama yapılıp yapılmadığı 

– Buğday çeşidi 

• Laboratuara getirilen paçal örneklerin her birinden 100 tanelik 10 adet grup 
yapılır. 

• Her gruptaki 100 tane içerisinde emgili taneler seçilir ve sayılır. 

• Bunların ortalamaları alınarak Süne ve Kımıldan ileri gelen ortalama 
emgili dane oranı (%) bulunur. 
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TEPEGÖZ 
Triops cancriformis Bosc.  
(Crustacea: Triopsidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Tepegözün genel görünümü, baş kısmını ve bacaklarını da kaplayan yassı bir 
kalkan biçimindedir. Ergin zeytin grisi renkte, uzunluğu 5.0-6.5 cm’dir. Vücut 
levha şeklinde pullarla kaplıdır (Şekil 79). Mandibula’ları önde çıkıntı halinde çok 
kuvvetlidir. Dişinin 11. bacak segmenti değişime uğrayarak yumurta taşıma 
görevini almıştır. Abdomende yaprak şeklinde yumurta keseleri mevcuttur.  

Ergin dişinin yumurta bırakması sıcaklığa, toprak karakterine ve çeltik tavalarına 
su basmasına göre değişmektedir. Yumurtalar portakal renginde olup, keseler 
içerisinde bulunur. Takip eden ilkbaharda tarlalara su verilince açılır, senede bir 
veya daha fazla döl verebilir. Beş larva dönemi geçirdikten sonra ergin olur. 

 

 

 
Şekil 79. Tepegöz ergini. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Tepegözün ergin ve larvası çeltikte çimlenme devresinde kuvvetli mandibulaları ile 
taneleri taşımakta, devamlı hareket edip toprağı karıştırarak çimlenen tanelerin 
toprağa tutunup köklenmesine engel olmakta, çimlenmiş olanların tepelerini 
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kopararak gelişmeyi durdurup tavaların bozulmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 
çeltik tarlalarındaki sivrisinek larvaları ve yumurtaları ile de beslenmektedir. 

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde çeltik alanlarında görülen bu zararlı, ekonomik 
önemde zarar yapmadığı için ülkemizde kimyasal mücadele yapılmamaktadır.  

3. KONUKÇULARI 

Başlıca konukçusu çeltiktir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

Çeltik tavalarının çok güzel tesviye edilmesi sonucu çimlenme devresinde su 
kesimi sırasında tavalarda su havuzcukları oluşmayacağından kuruda kalan 
zararlıyı güneş ışınları etkileyerek kısa zamanda ölümlere neden olmaktadır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Çeltiğin çimlenme devresinde su kesimini müteakip bitkinin toprağa iyice 
tutunmasından sonra yapılmalıdır. Bu ekim zamanına göre değişmekle beraber 
genellikle mayıs ayına denk gelmektedir.  

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır.  

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Tavalar içerisinde su birikintilerinde toplanan zararlıya karşı satıh ilaçlamaması 
şeklinde kimyasal mücadele uygulanır. 
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TOPRAK PİRELERİ 
Phyllotreta spp., Psylliodes spp.  
(Coleoptera: Chrysomelidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ülkemizde bulunan türleri Phyllotreta corrugata Rche., P.nigripens (F.), 
P.undulata Kutsh., P.diademata F., P.atra (F.), Psylloides turcica Heik., P.elliptica 
All.’dır. 

Erginleri ortalama 2.4 mm uzunluğunda, siyahi yeşil metalik renklerde bir böcektir. 
Üçüncü çift bacaklarının femurları çok gelişmiş olup pire gibi sıçrarlar, üst 
kanatların üzeri sık noktalıdır (Şekil 80). 

Erginler kışı toprakta, bitki artıklarında ve otlar altında geçirirler. İlkbaharda 
hububatın kardeşlenme döneminde görülürler. Çiftleşen ergin dişiler yumurtalarını 
bitkilerin kök boğazına bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar bir süre sonra pupa 
dönemine girerler. Temmuz, ağustos aylarında çıkan erginler daha sonra kışlama 
dönemine girerler. Yılda bir döl verirler. 

   
Şekil 80. Phyllotreta sp. (a), Phyllotreta undulata (b), Psylloides sp. (c). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Larvaların kökboğazında yaptığı zararlar önemli değildir. Esas zararı ergin 
böcekler yapar. Yapraklarda beslenerek delikler meydana getirirler. Kurak yıllarda 
zarar artar. İlkbaharda zayıf gelişmiş olan 3-5 yapraklı ekinlerde ekonomik önemde 
zarar yaptığı saptanmıştır. 

Ülkemizde tahıl ekimi yapılan bütün alanlarda bu zararlılar görülebilir. Ancak 
ekonomik önemde bir zararlı değildir. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag zararlılardır. Buğday, arpa ve diğer Buğdaygiller, şekerpancarı, patates, 
domates, şerbetçiotu, kenevir, acıot, köpek üzümü, çobançantası, tarla akça çiçeği, 

a b c 
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güzel avratotu, tütün, lahana, şalgam, turp, yabani hardal, şebboy, yabani tere, 
kolza, süpürgeotu, süs bitkileri vs. konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

− Tarla içindeki ve çevresindeki yabancı otlar yok edilmelidir. 

− Ekim, zamanında yapılarak bitkinin kuvvetli gelişmesi sağlanmalıdır. Geç 
ekimlerden kaçınılmalıdır.  

− Konukçusu olmayan bitkiler münavebeye sokulmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Çevre ve iklim şartlarına bağlı olarak değişebilir. Mücadele erginlere karşı 
genellikle mart ayında yapılır. Fide döneminde (hububat 3-5 yapraklı iken) ¼ m²lik 
çerçevelerle en az 15-20 noktada sayım yapılır, m2’de ortalama 15 ve daha fazla 
ergin böcek bulunan tarlalar ilaçlanır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır. 

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Havanın serin ve sakin olduğu saatlerde, sabah veya akşamüzeri, yüzey ilaçlaması 
şeklinde yapılmalıdır. 
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AMBAR VE DEPOLARDAKİ FARE VE SIÇANLAR 
Ev sıçanı (Rattus rattus L.) 
Göçmen sıçan (R. norvegicus Berk.) 
Ev faresi (Mus musculus L.)  

(Rodentia: Muridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ev sıçanı (Rattus rattus L.) 

Vücut 170-230 mm, kuyruk 200-250 mm arka ayak 35-40 mm. uzunluktadır. Sırt 
rengi koyu kahverenginden siyaha kadar, karın rengi kirli beyazdan koyu griye 
kadar değişir. Sırt ve karın renklerini ayıran belirli bir yan çizgi bulunmaz. Vücut 
ağırlığı 120-175 gr’dır (Şekil 81).  

Göçmen sıçan (R. norvegicus Berk.) 

Vücut 200-260 mm, kuyruk 175-210 mm, arka ayak 40-45 mm uzunluktadır. Sırt 
rengi açıktan koyu kahverengine kadar değişir. Karın rengi beyazımsı açık gridir. 
Sırt ve karın renklerini ayıran belirli bir yan çizgi bulunmaz. Vücut ağırlığı 200-
400 gr’dır (Şekil 82). 

  
Şekil 81. Ev sıçanı. Şekil 82. Göçmen sıçan. 

Ev faresi (Mus musculus L.)  

Vücut 70-85 mm, kuyruk 75-90 mm, arka ayak 15-18 mm uzunluktadır. Sırtı açık 
veya koyu gri olup, karın rengi açık gri veya kirli beyazdır. Sırt ve karın renklerinin 
birbirinden ayıran belirli bir yan çizgi bulunmaz. Vücut ağırlığı 25-30 gr’dır (Şekil 
83). 

Bu zararlılar genellikle geceleri faaliyet gösterirler, ancak çok aç kaldıklarında 
gündüzleri de görünürler.  
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Ev sıçanı ve Göçmen sıçan yılda 2-7 doğum yapar ve her doğumda 5-14 yavru 
meydana getirirler. Gebelik süreleri 24 gün kadardır. Yavrular 45-50 günlük olduk-

larında çiftleşme ve yavru verme yeteneğine 
kavuşurlar. Ortalama 3-4 yıl yaşarlar.  
Ev faresi yılda 4-8 doğum yapar ve her 
doğumda 6-12 yavru meydana getirir. 
Gebelik süresi 21 gündür. Yavrular 30-40 
günlük olduklarında çiftleşip yavru 
yapabilirler. Ortalama 2-4 yıl yaşarlar. 
Ambar fare ve sıçanları; depo ve ambarların 
karanlık, gizli köşelerinde yaptıkları yuvalar 
içinde barınırlar. Bazen toprak altında 
açtıkları galeri ve yuvaları da kullanılırlar. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Ambar fare ve sıçanları her türlü besin maddesini yer, tahta eşyaları kemirir, çuval 
ve ambalaj kutularını parçalayarak, depo edilen maddelerin zarar görmesine neden 
olurlar. Dışkıları ile besin maddelerini kirleterek kullanılmayacak hale getirirler. 
Bazı hallerde elektrik kablolarını kemirerek kontaklara, dolayısıyla yangınlara 
sebep olurlar. Diğer taraftan kuduz, tifüs, tifo ve paratifo gibi tehlikeli hastalıkların 
taşıyıcılığını yaparak insan sağlığı için tehlikeli olurlar. 
Besin maddelerini yemeleri yanında, yediklerinin en az 10 katını da kemirmek 
suretiyle insanların yararlanamayacağı hale getirerek, ekonomik yönden büyük 
kayıplara yol açarlar.  
İnsanların yerleşip barındıkları her yerde bulunurlar.  

3. KONUKÇULARI 
Ambar ve depolarda bulunan her türlü besin maddeleri ile diğer maddelerde zarar 
yaparlar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
En önemli predatörleri kedi, köpek, tilki, gelincik, şahin, baykuş ve yılandır. 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Ambar fare ve sıçanlarına ait deliklerin harçlı cam ve kömür tozu ile sıvanarak 
kapatılması, yuvalarının bozulması, besin ve su kaynaklarının fare ve sıçanların 
yararlanmayacakları şekilde kontrol altına alınması gibi hususların uygulanması 
halinde zararın bir miktar azaltılması olanağı vardır. 

5.2. Mekanik Mücadele 
Farelerle mücadelede kapan veya yem istasyonları kullanılmaktadır (Şekil 84).  

 
Şekil 83. Ev faresi. 
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5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kimyasal mücadele, zararın ve zararlının görüldüğü her zaman yapılmalıdır.  

 
Şekil 84. Fare mücadelesinde kullanılan yem istasyonları. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

Ayrıca Ambar fare ve sıçanlarının kimyasal savaşında çinko fosfür etkili 
rodentisitlerle hazırlanan zehirli yemler de kullanılır. Çinko fosfürlü yemlerin 
hazırlanma şekli aşağıda verilmiştir. 

Çinko fosfürlü zehirli yem hazırlanması için gerekli malzeme: 
─ Sıçanlar (Rattus spp.) için 7 kg çinko fosfür,  
─ Ev faresi (Mus musculus) için 2 kg çinko fosfür, 

─ 100 kg temizlenmiş buğday,  
─ 2.5 Litre sıvı yağ, 
─ 2.5 litre su (Buğdayı nemlendirmek için)  

Zehirli yem hazırlamak için, elekten geçirilmiş temizlenmiş ve yıkanmış 
kurutulmuş 100 kg buğday, yeteri kadar su (2.5 lt kadar) ile nemlendirilir. Üzerine 
2.5 litre sıvı yağ ilave edilip iyice karıştırılır. İlave edilen yağ, bütün buğday tane-
lerine bulaştıktan sonra Sıçanlar (Rattus spp.) için 7 kg, Ev faresi (Mus musculus) 
için 2 kg çinko fosfür buğdaylar üzerine serpilip buğdayların rengi homojen siyah 
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oluncaya kadar karıştırılır. Böylece hazırlanan zehirli yem, beton veya kağıt 
üzerine ince bir tabaka halinde yayılır ve rutubetsiz kapalı bir yerde kurutulur. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Hazırlanan zehirli yemler, 15x20x25 cm boyutunda ve karşılıklı iki dar yüzünde 7 
cm çapında çapraz durumda iki deliği bulunan üstten kapaklı yemleme kutuları 
içinde verilmelidir. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Zehirli yemin besin maddelerine karışma tehlikesi olan durumlarda veya nemli 
yerlerde zehirli yemin küflenmesine engel olmak için %60–100 oranında eritilmiş 
parafin, bir kap içinde ince olarak yayılmış zehirli yem üzerine dökülür ve 
sertleştikten sonra sabun kalıbı şeklinde kesilir. 

Çinko fosfürlü yem: Mücadele alanında fare ve sıçanların besin maddesi olarak 
buğday yoksa, bu zararlıların buğdaya alışmalarını sağlamak için bir ön yemleme 
yapmak gereklidir. Ön yemleme süresi genellikle 4 gündür. Buğdayın daha önce 
yenilmesi halinde bu süre kısaltılabilir. Ön yemleme esnasında her beslenme 
noktasına konulacak buğday miktarı 10 gr’dan fazla olmamalıdır. Buğdayın azlığı 
sıçan ve farelerin bu yeme karşı isteklerini artırır.  

Ön yemleme ve yem tercih denemesinin uygulaması ile aynı zamanda beslenme 
noktalarının kesin olarak saptanması, dolayısıyla zehirli yemin kısa sürede ve daha 
çok miktarda yenilmesi sağlanmış olur. Zehirli yemlerin önceki bölümde(5.3.3) 
açıklanan özel kutular içinde verilmesi, karanlık ve gizli yerlerden hoşlanan fare ve 
sıçanların daha rahat ve daha çok beslenmelerine yardım eder. Her yemleme 
kutusuna konulacak zehirli yem miktarı 100 gr kadar olmalıdır. İçindeki zehirli 
yem kısa sürede tamamen yenildiği takdirde iki katı zehirli yem konulmalı, 
eksilenler eklenmeli ve kirlenenler değiştirilmelidir. İlaçlamaya zehirli yemin fare 
ve sıçanlar tarafından yenilmediği ana kadar devam edilmelidir.  

Alüminyum fosfit: Hububat ve bakliyat ambarlarındaki zararlı fare ve sıçanlara 
karşı 1 m3’e 1 tablet (3 gr) Alüminyum fosfit (%56-57) kullanılabilir. Fümigasyon 
uygulanan fındık ve ayçiçeği depolarında ise bakiye analizleri yapıldıktan sonra 
ürünün kullanılması daha uygun olacaktır. İlaçlamadan sonra etraftaki ölü fare ve 
sıçan leşleri toplanarak imha edilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uygulamanın yapıldığı alanda ilaçlama sonrası ön yemlemede kullanılan zehirsiz 
yemlerle en az 3 gün daha yemlemeye devam edilerek, ilaçlama sonrası 
popülasyon tüketim değeri ortalaması bulunur. Bu değer ilaçlama öncesi ön 
yemlemede saptanan, ilaçlama öncesi tüketim değeri ortalaması ile kıyaslanarak 
uygulamanın etki oranı saptanabilir. İlaçlama öncesi tüketim değeri ortalaması, ön 
yemlemede tüketimin yaklaşık olarak sabit olduğu son üç günlük tüketim 
ortalamasıdır. 
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ÇEKİRGELER 
 

Orthoptera: Acrididae 
Fas çekirgesi (Dociostaurus maroccanus Thunb.) 
Madrap çekirgesi [Locusta migratoria (L.)],  
Güdük çekirge [Arcyptera (=Pararcyptera) labiata (Brulle.)] 
İtalyan çekirgesi (Calliptamus italicus L., C.barbarus Costa) 

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

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

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

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

Fas çekirgesi [Dociostaurus maroccanus Thunb. (Acrididae)]: 
Pronotumu üzerinde orta kısmı silinmiş “X” şeklinde bir işaret vardır. Bu işaretin 
aralıklı olan orta kısmında enlemesine belirgin olarak 3 çizgi bulunur. Ancak “X” 
işareti diğer bazı Acrididae familyasından türlerde de bulunduğundan, başka 
türlerle kolayca karıştırılır. Erginlerde üst kanatlar, arka femurların uçlarını geçer. 
Vücut rengi kirli sarı, koyu veya açık kahve renkli beneklidir. Alt kanatlar renksiz 
ve şeffaftır. Arka tibialar genellikle kırmızı, bazen açık saman sarısı rengindedir 
(Şekil 85). Vücut uzunluğu; erkekte 20-28 mm, dişide 22-23 mm’dir. Yüksüklerde 
kapak vardır. Yüksükleri 20-30 mm boyunda 15 mm enindedir. Bir yüksük içinde 
20-50 adet yumurta bulunur. 
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Şekil 85. Fas çekirgesi. 

Madrap çekirgesi [Locusta migratoria (L.) (Acrididae)]: 

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

 
Şekil 86. Madrap çekirgesi’nin farklı formları (a,b) ve toprağa yumurta koyuşu (b). 

Güdük çekirge [Arcyptera (=Pararcyptera) labiata (Brulle.) (Acrididae)]: 

Genel vücut yapısı itibariyle iri, tombul-
ca bir çekirgedir. Fas çekirgesinde ol-
duğu gibi pronotum üzerinde “X” işareti 
vardır. Fakat çizgiler kaba ve kalın şekil-
dedir. Bu işaretin orta kısmı birleşme-
miştir ve abdomenin yarısından daha az 
bir kısmını örtecek uzunluktadır (Şekil 
87). Erkek çekirgelerde üst kanatlar dişi-
lerinkinden daha uzundur. Alt kanatlar 
adeta dumura uğramış bir vaziyettedir. 
Arka femurun iç yüzünün alt kısmı ile 
arka tibia kırmızıdır. Vücut uzunluğu 

 
Şekil 87. Güdük çekirge. 

b a 
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erkekte 22-25 mm, dişide 30-35 mm’dir. Yüksükleri kısa, orta kısmı geniş, adeta 
küçük bir fıçı şeklinde olup, kapağı vardır. İçinde 15-20 adet yumurta bulunur. 

İtalyan çekirgesi [Calliptamus italicus L., C.barbarus Costa (Acrididae)]: 

Pronotumu üzerinde, ortada vücut uzunluğuna paralel bulunan bir tümsek çizgi ve 
bunun iki tarafında öne doğru hafifçe daralan iki yan tümsek çizgi bulunur. 
Prosternumda ön bacakların kaideleri arasında küt konik şekilde bir çıkıntı vardır. 
1. dönem nimflerde yan pronotal yüzeyin arka kısmı beyazdır. Erginde alt 
kanatların kaidesi açık pembe renklidir. Vücut rengi sarı-kahverengi tonlarındadır 
ve yer yer koyu kahverengi beneklidir.  

 

 
Şekil 88. İtalyan çekirgesi [Calliptamus italicus (a,b), Calliptamus barbarus (c,d)]. 

C. italicus’ta arka femurların iç yüzeyinde koksa’ya yakın siyah lekenin dışında iki 
büyük siyah leke vardır. Ortadaki lekenin alt kısmı silinmiş bir haldedir. Bu leke 
uçtakinden küçüktür. Arka tibia kırmızıdır. Vücut uzunluğu erkekte 16-25 mm, 
dişide 25-30 mm’dir (Şekil 88 a,b). 

C.barbarus’ta arka femurların iç yüzündeki siyah lekeler çeşitli şekillerdedir. Arka 
tibia, turuncu veya saman sarısı rengindedir. Vücut uzunluğu erkekte 13-22 mm, 
dişide 23-32 mm’dir (Şekil 88c,d). Yüksükleri 16-30 mm boyunda olup, Fas 
çekirgesi yüksüklerine oranla daha kalındır. Yüksük içinde 42-61 adet yumurta 
bulunur. 

Çizgili çekirge [Thisoicetrinus pterostichus (F.W.) (Catantopidae)]: 

Verteks’ten başlayan ve üst kanatların orta kısmında son bulan, dar eşkenar 
dörtgene benzeyen siyah bir çizgi bulunur. Bunun dışını ince bir şerit halinde açık 
renkli bir bant kuşatır. Arka femurların ucunu hafifçe geçen üst kanatların üzerinde 

a b 

c d 
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siyah noktacıklar bulunur. Ön bacakların arasında küt koni şeklinde bir çıkıntı 
vardır. Vücut uzunluğu; erkekte 22-29 mm, dişide 41-48 mm’dir. Çizgili çekirge 
yüksükleri 45-67 mm boyundadır. Çizgili çekirge yüksüğünde 50-60 adet yumurta 
bulunur.  

Yüzen çekirge [Euprepocnemis plorans Charp. (Catantopidae)]: 

Baş krem renginde, pronotum enine 3 çizgi ile ortadan bölünmüştür. Pronotum 
üzerindeki orta ve yan tümsek çizgiler belirgindir. Yan çizgiler öne doğru birbirine 

gittikçe yaklaşır. Üst ve alt ka-
natlar, arka femurdan uzundur. 
Genel renk kahverengi, pronotu-
mun orta kısmı genellikle koyu 
renklidir. Üst kanat kahverengi, 
koyu lekeli alt kanatlar renksiz-
dir. Arka tibianın femura bitişik 
üst yarısı mavi alt yarısı kırmı-
zıdır (Şekil 89). Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde zararı 
görülmektedir. Vücut uzunluğu; 
erkekte 26-29 mm, dişide 34-42 
mm’dir.  

Yeşil çekirgeler [Isophya spp., Poecilimon spp.(Tettigonidae)]: 

Isophya türlerinde vücut rengi, açık kahverengi sarıdan yeşilin çeşitli tonlarına 
kadar değişir. Bazen üst kısmında kırmızımsı kahverengi lekeler bulunur. 
Genellikle yavaş hareket ederler. Antenler kıl şeklinde olup, vücut uzunluğunun 
yaklaşık 1.5 katı kadar uzunluktadır. Pronotum erkekte geriye doğru belirgin bir 
şekilde genişlemiştir. Dişide ise az genişlemiş veya aynı kalmıştır. Pronotum 
üzerindeki enine çizgi ortada olmayıp, arka kenara daha yakındır. Tegmina en fazla 
2. abdomen segmentine kadar ulaşır. Vücut uzunlukları erkekte 15-26 mm, dişide 
17-32 mm’dir (Şekil 90a).  

 
Şekil 90. Yeşil çekirge: Isophya sp. (a) ve Poecilimon sp. (b). 

 
Şekil 89. Yüzen çekirge. 

b a 
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Poecilimon türlerinde ise vücut, yeşilden toprak rengine kadar farklı renklerdedir. 
Sırtta bazen bant şeklinde çizgiler bulunur. Antenler kıl şeklinde olup, vücuttan 2-3 
kat daha uzundur. Pronotum düz ve genellikle parlaktır. Pronotum üzerindeki enine 
çizgi ortadadır. Kanatlar çok kısadır. Ovipozitorun alt kısmı büyük, iç kısmı yukarı 
doğru hafif eğilmiş ve dişlidir. Vücut uzunluğu erkekte 12-19 mm, dişide 13-30 
mm’dir (Şekil 90b). P.bosphoricus Marmara Bölgesinde, P.sanctipauli, P.pulcher 
ve P.unispinosus ise Ege Bölgesinde tespit 
edilmiştir. 

Kılıçlı çekirge [Platycleis intermedia 
Serv. (Tettigonidae)]: 

Antenler vücuttan uzundur. Vücut rengi 
yeşil veya kahverengi tonlarındadır. Pro-
notum üzerinde ortadan başlayıp arka 
kenara kadar uzayan bir tümsek bulunur. 
Pronotumun arka kenarı yarım daire şek-
linde geriye doğru uzanmıştır. Abdo-
menin VII. segmentinin alt kısmında iki 
çıkıntı vardır. Dişideki yumurta koyma 
borusu kılıç şeklinde ve 8-11 mm boyun-
dadır. Vücut uzunluğu; erkekte 22-25 mm, 
dişide 27-30 mm’dir. Tegmina, abdomeni 
geçer (Şekil 91).  

Kara çekirge [Gryllus bimaculatus De Geer, Melanogryllus desertus (Pall.) 
(Gryllidae)]: 

Vücut, nimf ve erginlerde parlak siyah renktedir. Antenler uzundur. Üst kanatlar 
kızılımsı kahve renklidir. Tegmina uzunluğu, kısa kanatlı formlarda abdomenin 
yarısını, uzun kanatlı formlarda abdomenin tamamını örter. Alt kanatlar 
gelişmemiştir. Bacaklar siyah, arka tibiaların dış yüzünde 5 diken vardır. 

 

 

 
 
 

Şekil 92. Kara çekirge: Gryllus.bimaculatus     
(a: dişi; b: erkek), Melanogryllus 
desertus (c). 

 
Şekil 91. Kılıçlı çekirge (lateral ve 

dorsal görünüm).  

c 

a b 
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Ovipozitor uzun, uç kısmı bir mızrak ucu gibi sivridir. Vücut uzunluğu; erkekte 15-
21 mm, dişide 17-25 mm’dir (Şekil 92a,b,c). 

Bağ horozcuğu [Oecanthus pellucens Scopoli (Gryllidae)]: 

Soluk sarı veya yeşilimsi renkte ince yapılı bir çekirgedir. Alt kanatlar her iki 
cinsiyette de üst kanatlardan uzundur. Abdomenin üst ve yan kısımlarında 
kahverengi noktalar bulunur. Arka femurlar ince uzundur. Dişide ovipozitor arka 
femurdan daha kısa, düz siyah ve dişlidir. Vücut uzunluğu erkekte 12-13 mm, 
dişide 11-14 mm’dir (Şekil 93) 

1.2. Yaşayışları  

Acrididae ve Catantopidae Familyası: 

Yazın yumurtalar toprağın 4-5 cm derinliğine bir yüksük içinde bırakılır. Kış, 
yumurta döneminde geçirilir. Çekirgelerin yumurta bıraktıkları alanlara "Garsiyat” 
veya “Rezervasyon alanları" adı verilir.  

Yumurtaların bırakıldığı alanlar türlere göre değişiklik gösterir. Örneğin, Fas 
çekirgesi genellikle işlenmemiş, sert ve meyilli arazilere; İtalyan çekirgesi, tarla 
kenarlarındaki işlenmemiş sert topraklara; Güdük çekirge, meyilli ve nispeten 
yumuşak topraklara, Madrap çekirgesi; çeltik tavaları veya tarla kenarındaki toprak 
setlere yumurta bırakırlar.  

İklim koşulları mevsim normallerinde olduğu zaman Fas ve Güdük çekirge 
yumurtaları Ege Bölgesinde nisan ayı başlarında açılır. İtalyan, Çizgili çekirge ve 
Madrap çekirgesi yumurtaları ise mayıs ayının ikinci yarısında açılır. Yumurta 
açılımını sıcaklık, denizden olan yükseklik, toprağın ısınma durumu vb. faktörler 
etkiler. İtalyan çekirgesi dişileri 6, adı geçen diğer çekirgeler 5 gömlek değiştirerek 
ergin olurlar. Her nimf dönemi yaklaşık 5-7 gün kadar devam eder. Bu dönemleri 
geçirerek ergin olan bireyler çiftleşir ve dişiler yaz aylarında yukarıda belirtilen 
yerlere yumurta bırakırlar. Yumurtalar toprakta 9-10 ay kadar kalır ve ertesi yılın 
ilkbaharında açılır. Bu şekilde yılda 1 döl verirler. Ancak, Madrap çekirgesinin 
biyolojisi bunlardan farklıdır. Mayıs ayında kışı geçirmiş yumurtalar açılır ve 
nimfler 5 gömlek değiştirdikten sonra 25-35 günde ergin hale gelirler. Erginler 

  
Şekil 93. Bağ horozcuğu ergini (a,b).  

a b 
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çeltik tarlalarına saldırırlar ve 3-4 gün içinde çiftleşip, çeltik tavalarının tümsek 
kısımlarına yumurta bırakırlar. Yaklaşık 3 hafta sonra, temmuzda yılın 2. döl 
nimfleri meydana gelir. Bunlar birinci dönem nimf halindeyken sulama kanalları 
ve arkların kenarlarında toplu halde bulunurlar. Otlarla beslenirler. Nimfler ikinci 
dönemden sonra çeltik tarlalarına yayılır ve zararlı olmaya başlarlar. 2. döl nimfleri 
yumurta açılımından yaklaşık 35-40 gün sonra ergin olur ve tekrar yumurta 
bırakırlar.  

Tettigonidae Familyası: 

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

Gryllidae Familyası: 

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

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaparlar. Özellikle genç bitkilerde 
zarar çok yüksek olmaktadır. Çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak 
ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini yemek suretiyle ekonomik düzeyde zarar 
yaparlar. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Epidemi 
yaptığı yıl ve yerlerde %100’e varan oranda zararlara neden olabilmektedir. Bunun 
yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve temiz bitkilere bunları bulaştırdıkları 
da saptanmıştır.  

Fas çekirgesinin Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde yaygındır. İtalyan 
çekirgesi ve Yeşilçekirge türleri Ülkemizde bütün bölgelerde yaygın olarak 
bulunmaktadır. Güdük çekirge Ege bölgesinde, Çizgili çekirge ve Madrap çekirgesi 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha yaygındır.  

3. KONUKÇULARI 

Çekirgeler polifag böceklerdir. Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenirler. Bazı 
türlerin besin tercihi yaptıkları da saptanmıştır. Fas ve İtalyan çekirgeleri daha çok 
çayır ve meralarda, tarla ve yem bitkilerinde; Madrap çekirgesi başta çeltik olmak 
üzere hububat, ayçiçeği, pamuk ve bağda; Yeşilçekirgeler çayır ve otlaklarda, bağ 
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ve meyve fidanlarında; Kara çekirgeler yeni gelişen tohumların kök ve sapında, 
bağlarda omcaların körpe filizlerinde, sebzelerde, pancar, pamuk ve tütün 
fidelerinde beslenir ve zarar yaparlar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Çekirgelerin çok sayıda doğal düşmanı vardır. Örneğin, bakterilerden Aerobacter 
aerogenes var. acridiorum, Fas çekirgesi bağırsaklarında bulunur ve soğuk hava-
larda ölümlere neden olur.  

Entomopatojen funguslardan Empusa grylli yağmurlu, serin ve nemli havalarda 
Fas, İtalyan ve diğer çekirgelerde ölüm meydana getirir. Ayrıca Metarhyzium ani-
sopliae çekirgelerde ölümlere neden olan en önemli entomopatojenlerinden olup, 

ticari preparat olarak kul-
lanılmaktadır (Şekil 94). 

Nematodlardan Mermis sp. 
ve Agamermis sp. Çekirge 
vücudunda iç parazit olarak 
bulunmuştur. Acarina takı-
mından Eutrombidium sp. 
ve Charletonia sp. bir çok 
çekirgenin dış parazitidir. 

Coleoptera takımından My-
labris scabiosae (Col.: Me-
loidae) ve Trichodes am-

nios (Col.: Cleridae) larvaları çekirge yüksüklerindeki yumurtaları yerler. Mantidae 
familyasından Mantis religiosa, Bolivaria brachyptera ve Empusa fasciata nimf ve 
erginleri birçok çekirgenin önemli predatörleridir.  

Tettigoniidae familyasından Saga spp. ve Decticus albifrons da çekirgelerin preda-
törleridir.  

Ayrıca, birçok kuşlar özellikle sığırcık (Sturnus vulgaris), Alaca sığırcık (Pastor 
roseus), Leylekler (Ciconidae), Kargalar (Corvidea), Serçeler (Passeridae) vb. 
kuşlar, çekirgenin nimf ve erginlerinin önemli doğal düşmanıdır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Biyolojik Mücadele 

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

 

 
Şekil 94. Metarhyzium  tarafından hastalandırılması 

sonucu ölen ve renk değiştiren (yeşil ve 
kırmızımsı) çekirgeler. 
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5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı  

Rezervasyon alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve 
yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhal ilaçlı müca-
deleye geçilir. Çekirgeler bu dönemlerde toplu halde ve daha az hareketlidirler. 
Yumurta açılımı, iklim koşulları ile ilgili olarak duraklıyor ve tekrar başlıyorsa, 
arazide gözlem ve kontrollere devam edilmeli, gerekirse bu alanlar tekrar 
ilaçlanmalıdır.  

Genellikle kimyasal mücadele Fas çekirgesi, Güdük çekirge ve Yeşilçekirgelere 
karşı nisan’da, Kara çekirge ve İtalyan 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. 

Zararlı çekirgelere karşı kimyasal mücadeleye karar vermeden önce, çekirge ile 
bulaşık alanlarda nimf ve ergin sürveyleri yapılmalıdır. Nimf sürveyinde yoğunluk, 
atrap yöntemi ile saptanmalıdır. Kullanılacak atrabın çember çapı 38 cm, torba 
derinliği 76 cm, sap uzunluğu 75 cm olmalıdır. Herhangi bir bulaşık alanın 10 
farklı yerinde, her adımda bir defa olmak üzere 10’ar defa atrap sallanır. Her 10 
atrap sallandıktan sonra zararlı türlere ait olan bütün nimfler sayılır. Bu alanlarda 
4.–5. dönem nimfler bulunuyorsa, sayım esnasında bunlar görüldükçe kaydedilir. 
On ayrı yerdeki sayım sonuçları toplanarak 100 atraptaki toplam nimf sayısı 
bulunur. Bu toplam içinde 4.–5. dönem nimf sayısı belirlenir. Elde edilen bulgular 
Çizelge 1’deki skalada verilen değerlerle karşılaştırılarak çekirge yoğunluğunun 
önemli olup olmadığına karar verilir. 

Çizelge 1. Çekirge yoğunluğunun önemine karar vermek için 
kullanılan skala 

100 atraptaptaki nimf sayısı 
Değerlendirme 

Toplam nimf 4.–5. dönem nimf  

500 den fazla ise var veya yok Önemli 
450-500   25 “ 
400-450   40 “ 
350-400   60 “ 
300-350   75 “ 
200-300  " 90 “ 
100-200  " 100 “ 
100 den az - Önemsiz 
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Skalada verilen 4.–5. dönem nimflere ait sayılar asgari değerlerdir. Örneğin, 100 
atraptaki nimf sayısı 300–350 arasında bulunmuşsa, bu yoğunluğun önemli kabul 
edilebilmesi için en az 75 adedinin 4.–5. dönemde nimf olması gerekir. Atrapla 
sayım yapılırken, sıcaklık 18°C’nin üzerinde ve rüzgâr hızı saatte 10 km’nin 
altında olmalıdır. Bu koşullarda nimfler aktif duruma geçmekte ve atraba kolay 
girmektedirler. 

Ergin sürveyi için, çekirge ile bulaşık alanda her 15–20 adım aralıklarla 16 farklı 
yerde 25x25 cm2’lik alan içindeki zararlı çekirge sayısı saptanır. Bunların toplamı 
1 m2’deki çekirge sayısını verir. Eğer 1 m2’de 8 veya daha fazla birey varsa 
kimyasal mücadeleye karar verilmelidir. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Kimyasal mücadelede pülverizatörler ve atomizör kullanılır. 

5.2.4 İlaçlama tekniği 

İlaçlamaya başlamadan önce, nimf topluluklarının bulunduğu alanlar uzaktan 
görülebilecek renkli flamalarla işaretlenmelidir. İlaçlamada kullanılacak aletin 
kalibrasyonu yapılmalı, öncelikle atomizör ile uygulama yapılmasına önem 
verilmeli, atılacak ilacın dekara dozu önerildiği şekilde ayarlanmalıdır. Nimf 
mücadelesine önem verilmeli, çekirgeler ergin olmadan mücadelesi tamamlanmaya 
çalışılmalıdır. Nimf mücadelesi günün her saatinde yapılabilir. Ancak çekirgeler 
ergin olmuşlar ise ilaçlama sabah erken ve akşamın geç saatlerinde yapılmalıdır.  

Kara çekirge mücadelesi için tavsiye edilen zehirli yem; 1 dekar için 8 kg kepeğin 
3-4 litre su ile nemlendirilmesinden sonra ıslak kepek üzerine 1/2 kg toz şeker 
serpilip, ilacın ilave edilmesiyle hazırlanır. Uygulama yapılan alanlarda bir hafta 
süreyle hayvan otlatılmamalıdır. 

Ayrıca Kara çekirge dışındaki çekirgeler kültür alanlarına (sebze, tütün vs.) 
girmişse, hasada yakın olan bitkilerin ilaçlanması yerine Kara çekirge için tavsiye 
edilen kepekli yemin uygulanmasında yarar bulunmaktadır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlaç uygulamasından önce ve ilaçlama bittikten birkaç saat sonrasında canlı nimf ve 
ergin sayıları karşılaştırılarak uygulamanın başarısı değerlendirilir.  
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GELENGİ 
Citellus citellus L.  

(Rodentia: Sciuridae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Vücudun genel rengi, üst tarafı sarımtırak kahverengimsi veya sarımtırak siyah 
kırçıllıdır. Alt tarafı sarımsı kirli beyaz renkte, yan taraflar ise alta nazaran göze 
çarpacak derecede açık renktedir. Baş uzunca, alın geniş ve üstten basık olup, 
buruna doğru daralmaktadır. Kulaklar çok küçülmüş ve kabarık bir deri kıvrıntısı 
görünümdedir. Gözler iri parlak ve siyah renkte olup etrafı beyaz tüylerden 
meydana gelen bir halka ile çevrilmiştir. Bıyıkları meydana getiren siyah kıllar 
uzun ve serttir. Ağzının sağ ve sol tarafında yanak torbaları vardır. Ön ayaklar, arka 
ayaklardan kısa olup parmaklarının ucunda sivri ve keskin tırnaklar bulunmaktadır. 
Açık kırmızımsı sarı renkte olan kuyruğunun uzunluğu 40-90 mm kadar olup, uç 
kısmında sarımsı kıllardan oluşmuş bir püskül bulunur. Vücut uzunluğu 180-330 
mm, ağırlığı ise 150-220 gr’dır (Şekil 95).  

 
    Şekil 95. Gelengi. 

Islık çalar gibi ses çıkarırlar. Gelengilerin arka ayaklarının üzerinde durup 
beslenmeleri ve etrafı dinleyip gözetlemeleri tipik davranışlarındandır. 

İklim koşullarına bağlı olarak şubat sonu ile mart ayının ilk haftasında kış 
uykusundan uyanırlar. Bir müddet sonra çiftleşmeye başlarlar. Gelengiler 25-30 
gün süren bir gebelikten sonra 2-9 yavru doğururlar. Çıplak ve gözleri kapalı doğan 
yavruların gözleri 1 ay sonra açılır; 2 ay sonra da analarından ayrılarak kendi 
hazırladıkları yuvalarda tek başına yaşarlar. Yılda bir döl veren Gelengilerin 
yavruları 1 yıl sonra ergin olurlar ve çiftleşirler. Ömürleri 5-10 senedir. 

Step ve kısa otlu yerleri tercih eden Gelengiler dağlık arazide de yaşarlar. Çok 
yağışlı ve rutubetli yerlerde yaşayamazlar. Bilhassa sabah ve akşam serinliğinde 
daha faaldirler. Temizliklerine çok düşkündürler. Senenin yarısını kış uykusunda 
geçirirler. Koloniler halinde yaşarlar. 
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Yuvaları iki tiptir. Birincisi, kış uykusu süresince, gebelik ve yavrulama sırasında 
kullandıkları, derinliği 70-220 cm olan, içinde yedek besin depo ettikleri daimi 
yuvalardır. Bu yuvalar ekseri işlenmemiş meyilli arazilerde bulunur. İkincisi, yaz 
mevsiminde kullanılan beslenme alanlarına yakın olan kumsal, gevşek ve 
işlenmemiş arazide yaptıkları derinliği 50-60 cm olan geçici yuvalardır. 

Gelengi yuvaları dışarıya tek bir delikle açılır. Yuvaların toprak altı sistemlerinin 
hiçbir zaman birbirleri ile bağlantısı yoktur. Her yuva tek bir zararlıya aittir. İşlek 
olan Gelengi yuvalarının ağzında genellikle zararlının taze pislikleri bulunur. 

Gelengiler nadiren su içerler; su gereksinimlerini genellikle yedikleri bitkilerden 
sağlarlar. Ağustos sonu ve eylül ayında kış uykusuna yatmaya başlarlar. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

İlkbaharda kış uykusundan uyanan Gelengiler önce bulunduğu yerlerdeki mera 
bitkilerini yerler, sonra çimlenmiş hububatı kökü ile sökerek veya kök boğazından 
keserek yeşil kısımlarını yerler. Ayçiçeklerinde ise, fide döneminde(10-20 cm) 
kısımlardan yemek suretiyle zararlı olmaktadırlar. Hububatta süt olumundan 
hasada kadar olan devrede, başakların dip kısımlarından keserek yemek ve 
yuvalarına taşıyıp depo etmek suretiyle önemli derecede zarar verirler. Gelengiler 
genel olarak bitkileri kesmek, kemirmek, yemek ve yuvalarına taşıyıp depo etmek 
suretiyle zararlı olurlar. 

Gelengi zararı, popülâsyon yoğunluğu çok olan yerlerde ekonomik önemde zararlı 
olmaktadırlar.  

Çoğunlukla az yağış alan yerlerde bilhassa Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde ve Trakya Bölgesinde fazla bir yayılış göstermektedirler. 

3. KONUKÇULARI 

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, ayçiçeği, mercimek, korunga, bostan, yonca ve mer’a 
bitkilerinde zararlı olurlar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Gelenginin doğal düşmanları; memelilerden tilki, kokarca, sansar, gelincik, kirpi, 
kedi, köpek, çakal; kuşlardan baykuş, leylek, karga, kartal, şahin, doğan, atmaca, 
kerkenez, puhu, kuzgun; sürüngenlerden yılanlardır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler  

– Yuvaların bulunduğu yerde ufak kümeler halinde bulunan otların biçilmesi, 
popülâsyonun barınmasını önleyici nitelikte olabilir. 

– Gelengilerin çıkış ve giriş delikleri genellikle tekdir. Su kaynağına yakın 
olan yerlerde bu deliklere özellikle nisan ayında bolca su dökülürse yavrular 
yuvada ölür, dışarı çıkanlar da kolayca öldürülebilir. 
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5.2. Biyolojik Mücadele 

Doğal düşmanların korunmasıyla, Gelengi popülâsyonunun büyük ölçüde baskı 
altında tutulması mümkün olabilmektedir. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

Son yıllarda Gelengi popülâsyonunun azalması nedeniyle kimyasal mücadele 
önerilmemektedir. Ancak popülâsyonun artması durumunda, %7’lik çinko fosfürlü 
yem, tarla faresine karşı hazırlandığı şekilde hazırlanır ve delik başına 15 adet 
zehirli yem, el değmeden delik içine bırakılır.  

 

 

 

KÖRFARE 
Spalax leucodon Nordmann  

(Rodentia: Spalacidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Gövdesi silindir şeklinde olan kör fareler kuyruksuzdur. Gözler dumura uğramış 
olup deriden bir perde ile örtülüdür. Kulak kepçesi yoktur. Kulak 3-4 mm çapında 
bir çember görünümünde olup, tüyler arasında bir kabartı gibidir. Ön ayaklar ve 
burun çok sertleşmiş olup, kazıcı tipte gelişmiştir. Sırt tüyleri dip kısımda koyu gri, 
üst kısımda kızılımsı gri renkte ve yumuşaktır. Karın ve kulak bölgesi koyu, başın 
ön tarafı ise gri renktedir. Vücudun yanlarında, sırt ve karın renklerini ayıran belirli 
bir yan çizgi yoktur (Şekil 96).  
Vücut uzunluğu 172-235 mm, arka ayak 23-30 mm’dir. 

Çiftleşme dönemleri dışında toprak altı sistemlerinde tek başlarına yaşarlar. 
Çiftleşme dönemi kasım sonundan şubat ayına kadar devam eder. Gebelik süresi 30 
gün kadardır. Mart ve nisan aylarında bir tek doğumda 2-4 yavru verirler. Yeni 
doğan yavrular hemen hemen 5 gr ağırlıkta ve 50 mm kadar uzunluktadır. Yavrular 
4-6 haftalık olunca yuvalarını terk ederler. Kör fareler kış uykusuna yatmaz. Kışın 
iklim koşullarına bağlı olarak toprak yüzeyinde 4 m kadar derine inmektedirler. 
Burada yazın depo ettikleri bitkileri yiyerek beslenir ve kış soğuklarından 
korunurlar. Bir tek körfare 1-15 da’lık bir alanda faaliyet gösterebilir. Galerileri 
kazarken toprağı dışarı atar ve irili ufaklı kümeler oluştururlar. Bu toprak 
kümelerinin bir kısmı üreme, bir kısmı da oturma kümecikleridir. Üreme 
tepeciklerinin yapımı sonbahar yağmurlarından hemen sonra başlar. Körfareler 
toprak yüzüne nadiren geceleri çıkarlar. Galeri sistemlerine ait açılmış bir deliği hiç 
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bir zaman açık bırakmazlar. Açılmış delikleri kapatmaları, açık galeri yüzünden 
hava ve ses titreşimlerinin hayvana uyarıcı etki yapması sonucu olmaktadır. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Bitki köklerine, özellikle yumrulu bitkilere zarar verirler. Ayrıca toprakaltı 
sistemlerinde dolaşırken bitkilerin toprakaltı kısımlarını keserek zarar verirler. 
Kazdıkları geniş ve dolambaçlı toprakaltı sistemleri yüzünden sulama işlerini de 
aksatabilirler. 

Savaşım yapılmadığı takdirde yoğunluğa bağlı olarak ekonomik önemde zararlar 
oluştururlar. Devamlı sulanan araziler hariç, yurdumuzun hemen her bölgesinde 
bulunurlar. 

3. KONUKÇULARI 

Pancar, patates, şalgam, havuç, soğan ve pırasada ekonomik önemde zarar 
yaparlar. Ayrıca çayır ve yoncalıklarda da zararlı oldukları saptanmıştır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

En önemli doğal düşmanları köpek, tilki, puhu kuşu (Bubo bubo), kulaklı baykuş 
(Osio otus) ve peçeli baykuş (Tyto alba)’dur. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Galeri sistemleri su altında bırakılarak, körfareler öldürülebilir. 

5.2. Mekanik Mücadele 

Körfarelere karşı gerek gaz ve gerekse yem halinde uygulanan kimyasal 
maddelerden etkili bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle bugün için körfarelere 
karşı en etkili mücadele yöntemi, kapan kullanılmasıdır (Şekil 97). 

  
    Şekil 96. Körfare. 
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Şekil 97. Kurulu vaziyetteki Beypazarı tipi körfare kapanı. 

5.2.1. Mücadele zamanı 

Çok soğuk kış günleri dışında, yıl boyunca her zaman kapan kurulabilir. 

5.2.2. Kullanılacak alet ve makineler 

Beypazarı tipi körfare kapanı en etkili sonucu vermektedir (Şekil 97). Ancak 
yöresel olarak kullanılan farklı körfare kapan tipleri de bulunmaktadır.  

5.2.3. Kapan kurma tekniği 

En taze toprak yığını saptanır ve toprakları bir kürekle aktarılarak delik ağzı 
bulunur. Ortaya çıkarılan delik ağzına bir çubuk sokularak 20–30 cm’lik galeri 
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. Hava akımının ve ses 
girişinin önlenmesi için, muhakkak 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 ise kapanlar başka galerilere kurulur. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Körfareler toprakaltı sistemlerinde çiftleşme zamanları dışında tek olarak 
yaşadıklarına göre, uygulama bu döneme rastlamadıkça her galeri sistemde bir 
zararlı yakalandığında uygulamanın etki oranı %100’dür. 
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LİMON SIÇANI 
Rattus rattus frugivorus Rafin.  

(Rodentia: Muridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Vücut 150-200 mm, kuyruk 190-215 mm, arka ayak 35-40 mm uzunluktadır. Sırt 
ve karın renkleri birbirinden belirli bir şekilde ayrılmaktadır. Sırttaki tüylerinin dip 
tarafı esmer gri, uç kısmı kahverengimsi kızıl renkte olup, karındaki tüyler ise kirli 
beyaz veya limonumsu renktedir. Limon sıçanı, Rattus cinsindeki diğer sıçanlardan 
karın renkleri ile kolayca ayrıt edilir. Vücut ağırlığı 125-180 gr’dır. 

Limon sıçanları normal beslenmelerini karanlık bastıktan şafak sökünceye kadar 
yaparlar. Aç oldukları zaman, kısa aralıklarla gündüzleri de beslenirler. Yılda 5-6 
defa doğurur ve her doğumda 6-13 yavru meydana getirirler. Gebelik süreleri 22 
gündür. 2-3 aylık yavrular çiftleşebilir ve doğum yapabilirler. Ortalama 3-4 yıl 
yaşarlar. 

Yiyecek bulabilmek için bahçelerde, ağaçlarda ve binalarda dolaşırlar. Bahçe ve 
depolardaki meyveler, besin artıkları ve salyangozlar başlıca besin kaynaklarıdır. 
Esas yuvaları bina ve bahçe duvarlarının diplerinde defne, zakkum, böğürtlen ve 
bahçelerin etrafını çeviren çitler altındaki toprakta bulunur. Yaz aylarında 
serinlemek için narenciye, nar, hayıt ve asmalarda yazlık yuva yaparlar. Bunlar 
ağaçların yüksek yerlerinde, dalların çatal teşkil ettiği kısımlarda bulunur. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Meyve ağaçlarında gövde ve dalların kabuklarını soyarlar. Bu, kemirmeler halinde 
olduğu gibi, bütün bir dalı çepçevre kapladığı da olur. Bu tip dallar zamanla kurur. 
Dal ve gövde kemirilmesi genel olarak ağaçlarda meyvenin bulunmadığı mayıs-
eylül dönemine rastlar. 

Limon sıçanları; gerek yere düşmüş ve gerekse ağaçlardaki hatta yatak olarak 
isimlendirilen depolarda saklanan limon, portakal, mandarin, turunç ve narların 
kabuklarını kemirir, başının rahatça girebileceği genişlikte bir delik açar ve oradan 
meyvelerin sulu kısımlarını tamamen yer. Bu hayvanlar limon çekirdeğini çok 
sevdiklerinden, bu meyvede her yıl fazla miktarda zarar yaparlar. Limon 
sıçanlarının kemirme oranı; ağaç sayılarına göre %3’e, bir ağaçtaki dal sayısına 
göre ortalama %26’ya kadar yükselebilir. Ağaçlarda bulunan ve çeşitli nedenlerle 
yere düşen ve yataklarda depo edilen meyvelerde temmuzdan ocak ayına kadar 
devam eden zararın %15-20 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Erken yetişmesi 
nedeniyle önce zarara uğrayan meyve nardır. Meyveleri yemeleri yanında, 
yediklerinin en az 10 katını da insanların yararlanamayacağı hale getirerek ve 
birçok ağaç dalını kurutarak ekonomik yönden büyük kayıplara yol açarlar. 
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Bu zararlı, bilhassa narenciye ve nar yetiştirilen yörelerde görülür. Ege ve Akdeniz 
Bölgesi illerinde rastlanmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Limon sıçanları yaşama alanlarındaki mevcut limon, portakal, mandarin, greyfurt, 
nar, keçiboynuzu, üzüm, yenidünya, muz, şeftali ağaçları başlıca konukçularıdır. 
Domates, biber, kabak, patlıcan, hıyar, buğday, arpa, mısır, pirinç, ayçiçeği ve 
yulaf diğer konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

En önemli predatörleri kedi, köpek, tilki, gelincik, şahin, baykuş ve yılanlar, 
bilhassa karayılan (Coluber jugularis)’dır. 

5.MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Yaşama alanlarındaki geçit ve delikler harçlı cam ve kömür tozuyla kapatılmalıdır. 
Bahçe içinde veya çevresinde barınmalarına elverişli olan böğürtlen, kargı kamışı 
vs. bitkiler ve çöplükler temizlenmelidir. Ağaçlardaki yazlık yuvalar bozulmalıdır. 
Bahçelerde yere düşen meyveler zararlılar tarafından tamamen yenmeden 
toplanmamalıdır.  

5.2. Mekanik Mücadele 

Kapanlar, limon sıçanlarına ait işlek deliklerin ağzına, daimi yollarının üzerine, 
besin kaynaklarının çevresine ve pisliklerin yoğun olduğu noktalara, önce içine 
besin maddesi konularak kurulmadan yerleştirilir. Zararlılar kapanlara yaklaşırlar 
ve bir süre inceledikten sonra beslenmeğe başlarlar. Bundan sonra yerleri 
değiştirilmeden kapanlar kurulur. 

Kapanlar, limon sıçanı faaliyetinin yoğun olduğu yerlerde dar alan içerisinde çok 
sayıda kullanıldığı takdirde iyi sonuç verir. 

5.3. Biyolojik Mücadele  

Doğal düşmanların korunmasıyla fare popülasyonunun baskı altında tutulması 
mümkün olabilmektedir. 

5.4. Kimyasal Mücadele  

5.4.1. İlaçlama zamanı 

Kimyasal mücadele zararın görüldüğü her zaman yapılabilirse de hayvanların 
beslenme yönünden en zayıf bulundukları mayıs–eylül aylarındaki dönem en 
uygun mücadele zamanıdır. Meyvede meydana gelecek zararın önüne geçilmesi 
için temmuz–ocak aylarında mücadele yapılmalıdır. 

5.4.2 Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Zararlıya karşı çinko fosfür ve antikoagulant etkili rodentisitlerle hazırlanan zehirli 
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yemler kullanılır. Çinko fosfürlü yemin karışımı ve hazırlanması aşağıda 
verilmiştir. 

Çinko fosfürlü yem hazırlanması: 

Zehirli yem için; 

7 kg. çinko fosfür 

100 kg Temizlenmiş buğday  

2.5 Litre sıvı yağ 

2.5 litre su (Buğdayı nemlendirmek için) kullanılır.  

Zehirli yem hazırlamak için, elekten geçirilmiş temizlenmiş ve yıkanmış 
kurutulmuş 100 kg buğday, yeteri kadar su (2.5 lt kadar) ile nemlendirilir. Üzerine 
2.5 litre sıvı yağ ilave edilip iyice karıştırılır. İlave edilen yağ, bütün buğday 
tanelerine bulaştıktan sonra 7 kg çinko fosfür buğdaylar üzerine serpilip buğ-
dayların rengi homojen siyah oluncaya kadar karıştırılır. Böylece hazırlanan zehirli 
yem, beton veya kağıt üzerine ince bir tabaka halinde yayılır ve rutubetsiz kapalı 
bir yerde kurutulur. 

5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Zehirli yemler, 15x20x25 cm boyutunda ve karşılıklı en küçük yüzlerinin alt kena-
rından 2 cm yükseklikten itibaren 7 cm çapında, çapraz olarak (aynı hizada 
olmayacak şekilde) birer delik bulunan üstten kapaklı yemleme kutuları içinde 
verilmelidir. 

5.4.4. İlaçlama tekniği 

Limon sıçanlarının kimyasal mücadelesinde çinko fosfür veya antikoagulant etkili 
rodentisitlerle hazırlanan zehirli yemler kullanılır. 

Çinko fosfürlü buğday:  

Zararlıların buğdaya alışmalarını sağlamak için bir ön yemleme yapmak gereklidir. 
Ön yemleme süresi genellikle 4 gündür. Buğdayın daha önce yenilmesi halinde 
süre kısaltılabilir. Ön yemleme esnasında her beslenme noktasına konulacak 
buğday miktarı 10 gr’dan fazla olmamalıdır. 

Buğdayın azlığı limon sıçanının bu yeme karşı isteklerini artırır. Ön yemleme 
uygulaması ile aynı zamanda beslenme noktalarının kesin olarak saptanması, 
dolayısıyla zehirli yemin kısa sürede ve daha çok miktarda yenilmesi sağlanmış 
olur. 

Antikoagulant rodentisitler:  

Piyasada hazır yem halinde satılmaktadır. Zehirli yemlerin besin maddelerine 
karışma tehlikesi olan durumlarda veya nemli yerlerde zehirli yemin küflenmesine 
engel olmak için %60–100 oranında eritilmiş parafin, bir kap içinde ince olarak 
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yayılmış zehirli yem üzerine dökülür ve sertleştikten sonra sabun kalıbı şeklinde 
kesilir. Antikoagulant rodentisitler zararlıyı tedrici ölüme götürdüğü için etkisini 5–
6 gün sonra göstermeye başlar. 

İlaçlı meyve: 

Meyve zamanı iki parçaya ayrılmış narenciye meyvelerini kesik yüzlerine 
antikoagulant rodentisitlerden biri veya çinko fosfür ince bir tabaka halinde 
sürülür. Bu ilaçlı meyveler limon sıçanları görüldüğü yerlerde kullanılır. 

İlaçlamalarda dikkat edilecek hususlar: 

Çinko fosfürlü, antikoagulantlı ve meyveye sürülerek hazırlanan yemler mutlaka 
yemleme kutuları içinde verilmelidir. Karanlık ve gizli yerlerden hoşlanan limon 
sıçanları, özel yemleme kutuları içinde daha rahat ve daha fazla beslenirler. Ayrıca, 
yem kaybı önlendiği gibi, kedi, köpek, kuş, tavuk ve diğer hayvanların bunları 
yiyerek ölmesi engellenmiş olur. 
Her yemleme kutusuna konulacak zehirli yem miktarı 100 gr’dan fazla olmama-
lıdır. İçindeki zehirli yem eksildikçe ilave edilmeli ve kirlenenler değiştirilmelidir. 
İlaçlamaya, zehirli yemin sıçanlar tarafından yenilmediği ana kadar devam 
edilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Uygulamanın yapıldığı alanda ilaçlama sonrası, ön yemlemede kullanılan zehirsiz 
yemlerle en az 3 gün daha yemlemeye devam edilerek ilaçlama sonrası popülasyon 
tüketim değeri ortalaması bulunur. Bu değer ilaçlama öncesi ön yemlemede 
saptanan, ilaçlama öncesi tüketim değeri ortalaması ile kıyaslanarak uygulamanın 
etki oranı saptanabilir. İlaçlama öncesi tüketim değeri ortalaması, ön yemlemede 
tüketimin yaklaşık olarak sabit olduğu son üç günlük tüketim ortalamasıdır. 
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SALYANGOZLAR  
Helix spp., Helicella spp., Eobania spp.  

(Pulmanata: Helimacidae)  
VE  

SÜMÜKLÜ BÖCEKLER 
Agriolimax agrestis L., Arion spp., Limax spp., Dericorys spp.  

(Pulmanata: Limacidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Salyangozlar:  

Vücudu örten bir kabuk bulunur. Salyangoz türlerinden Helix pomatia L.’da kabuk 
yüksekliği 40-50 mm olup, kabuk üzerinde 5 adet spiral vardır (Şekil 98a,b). 

Helix aspersa Müll’nın kabuğu 35-50 mm yükseklikte, rengi grimsi kahverenginde 
veya daha açık renktedir(Şekil 98c,d).  

 

 
Şekil 98. Helix pomatia (a, b), Helix aspersa (c, d). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 99. Helicella sp. 

a b 

c d 
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Helicella spp. ise salyangoz türlerinin en küçüğü olup, yüksekliği 5-10 mm 
kadardır. Kabuğu grimsi beyaz renktedir (Şekil 99). 
Sümüklü böcekler:  
Vücudu çıplaktır. Tarla sümüklü böceği (Agriolimax agrestis L.)’nin boyu 30-60 mm 
olup, vücudunun üzeri siyah çizgilidir (Şekil 100). Arion spp.’ler esmer veya kiremit 
renginde olup boyları 30-160 mm’dir (Şekil 101). Limax spp.’ler genellikle koyu gri 
renklidir (Şekil 102). 

  
Şekil 100. Agriolimax agrestis Şekil 101. Arion sp. 

 

  
Şekil 102. Limax marginatus Şekil 103. Yumurta bırakan 

salyangoz. 

Kışı dinlenerek geçirirler. İlkbaharda faaliyete geçerler. Hermafrodittirler. Toprakta 
açmış oldukları 8-10 cm derinlikteki çukurlara 60-70 yumurta bırakırlar (Şekil 103). 
Genellikle başkalaşım yoktur. Yağmurlu ve nemli havalar dışında gündüzleri aktif 
olmayıp, geceleri faaliyet gösterirler. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Tarla ve bahçelerde kültür bitkilerinin yaprak, sürgün ve meyvelerini kemirmek 
suretiyle zararlı olurlar. Kemirdikleri yaprakların yalnızca damarları kalabilir. 
Popülâsyon yoğunluklarına bağlı olarak ekonomik önemde zararlar oluşturabilirler.  
Yurdumuzun çok kurak bölgeleri dışında hemen her yerinde bulunurlar. 
3. KONUKÇULARI 
Salyangoz ve sümüklü böcekler yazlık sebzelerde, fidanlarda, turunçgil ile birçok 
meyve ve orman ağaçlarında, buğday, arpa, tütün, patates, çilek ve süs bitkilerinde 
zararlı olurlar. 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Dane yiyenler dışında çeşitli kuşlar, tarla fareleri ve özellikle limon sıçanı başlıca 
doğal düşmanlarıdır. Ülkemizde tespit edilen Rumina decollata (L.) (Pulmonata: 
Helimacidae) salyangozların doğal düşmanıdır (Şekil 104).  

 
Şekil 104.  Salyangozların doğal düşmanı Rumina decollata. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

İlkbaharda popülâsyon yoğunlukları az olduğu durumlarda toplanıp imha 
edilmelidir. H.pomatia dış ülkelerde yenilen bir salyangoz türü olduğundan 
toplanıp değerlendirilebilir. Yabancı otlar, salyangoz ve sümüklü böceklerin 
beslenme ve barınmalarında önemli rol oynadığından, kültür alanlarının içinde ve 
çevrelerindeki yabancı ot temizliğine önem verilmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Etkili bir kimyasal mücadele ilkbahar aylarında yapılır. Fakat zararları 
görüldüğünde diğer zamanlarda da yapılabilir. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlar etiketinde belirtildiği şekilde uygulanmalıdır 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Hazır yem, avuçta sıkıldığı zaman dağılmayacak kadar su ile ıslatılarak, 
akşamüzeri salyangoz ve sümüklü böceklerin zararlı olduğu alanlara 2 m ara ile 
küçük kümelikler halinde ve koruyucu eldiven giyilerek dağıtılır. Yem 
dağıtılmadan önce ilaçlanacak alan sulanırsa salyangoz ve sümüklü böceklerin 
daha çabuk bu alanlara gelmesi sağlanır ve uygulama daha etkili olur. İlaçlamadan 
sonra ölü salyangoz ve sümüklü böcekler toplanarak imha edilmedir.  
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uygulama yapılan yerlerde uygulamadan önce ve sonraki zarar durumu gözlenerek 
uygulamanın etkili olup olmadığı hakkında kanıya varabilir. 

 

 

TARLA FARELERİ 
Microtus spp.  

(Rodentia: Muridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ülkemizde Microtus rossiaemeridianus Ognev, M. socialis (Pallas), M.obscurus 
(Eversmann), M.lydius Blackler, M.guentheri (Danford&Alston), M.majori 
Thomas, M.subterraneus (DeSelys-Longchamps), M.gud Satunin, M.nivalis 
(Martins), M.irani Thomas, M.roberti Thomas, M.dogramaci Kefelioglu, 
M.anatolicus Kefelioğlu&Krystufek M.arvalis (Pallas), M.daghestanicus 
(Shidlovskij) türleri tespit edilmiştir. 

Genellikle vücut tıknaz, baş büyükçe, burun basık, kulaklar kısa ve çoğunluğu 
kıllar arasındadır. Kuyruk vücuda oranla kısa olup vücut uzunluğunun 1/5’i 
kadardır ve başlangıç noktasından ucuna kadar kısa, seyrek ve açık renk kıllarla 
kaplıdır. Sırt tüyleri dip tarafta esmer gri, üste kahverengi kızıldır. Karın beyaz 
veya kirli beyazdır. Sırt ve karın renklerinin birbirine karıştığı yanlarda belirli bir 
yan çizgi yoktur. Vücut 90-180 mm, kuyruk 18-53 mm, arka ayak 19-24 mm 
uzunlukta olup vücut ağırlığı 30-60 gr’dır (Şekil 105). 

 

 

 
 
 
 
Şekil 105. Microtus spp. (a,b,c). 

a b 

c 
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Tarla fareleri, 4-12 giriş deliği bulunan 10-70 cm derinlikteki toprak altı 
galerilerinde yaşarlar. Gece ve gündüz aktif olmakla birlikte özellikle geceleri 
faaldirler. Dişileri her ay doğurma gücüne sahiptirler. Ancak, yılda 4-6 doğum 
yaparlar ve her doğumda en çok 9, ortalama 5-6 yavru verirler. 

  

  
Şekil 106. Microtus sp. yuvasındaki galeri ağızları: Yatay girişli 

beslenme deliği (a), dikey girişli beslenme deliği (b), 
toprak çıkarma deliği (c), dışkılama deliği (d).  

Gebelik süreleri 3 haftadır. Doğan yavrulardan ortalama %40 kadarı çeşitli neden-
lerle ölür. Sütten kesilen yavrular kendileri beslenmeye başlarlar ve bu andan itiba-
ren zararlı olurlar ki bu da doğumdan 15-20 gün sonradır. 2-3 ay içinde ergin olur-
lar. Ortalama ömürleri 3-4 yıldır.  

Tarla fareleri beslendiği alanda 3 çeşit delik açar. Bunlar beslenme deliği, hafriyat 
(toprak çıkarma) deliği ve dışkı-
lama deliğidir (Şekil 106, 107). 
Bunlara karşı yapılan kimya-sal 
mücadelede bu deliklerin tanın-
ması önemlidir. Çünkü beslen-
me delikleri dışındaki deliklere 
bırakılan zehirli yemi yemezler. 
Hafriyat deliklerinde toprak biri-
kintileri, dışkılama deliğinde 
fare dışkıları, beslenme deliğin-
de ise yiyecek kalıntıları vardır. 

 
 

Şekil 107. Sürülmemiş alandaki tarla faresi yuvaları. 

a b 

c d 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Kültür bitkileri ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini, ay-
rıca yiyecek bulamadığı durumlarda, meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdele-
rini (özellikle kök boğazı) yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar 
yaparlar. Beslen-dikleri alandaki besin tükendiğinde başka alanlara da geçerek 
zararlarına devam ederler. Sıcak aylarda yeşil, serin aylarda kuru yemi fazla yerler. 
Ergin bir tarla faresi günde ortalama 15-17 gr yeşil, 10-13 gr kuru yem yer. Zarar 
dereceleri popülâsyon yoğunluğuna bağlı olarak %100’e kadar ulaşabilir. Deniz 
seviyesinden 2500 m yüksekliğe kadar bitki olan hemen her yere yayılmışlardır. 

3. KONUKÇULARI 

Tüm tarla, bahçe ve çayır-mera bitkileri, özellikle buğday, arpa, yulaf, mısır, yonca 
ile sebze ve meyveler, ayrıca özellikle genç orman ağaçları başlıca konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  

Tarla farelerinin başlıca doğal düşmanları kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, 
baykuş, leylek, kerkenez, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılanlardır. Doğal 
dengenin bozulmadığı ortamlarda, bu predatörler tarla farelerini büyük ölçüde 
baskı altında tutarlar. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği, gibi önlemlerle tarla farelerinin 
zararları bir dereceye kadar azaltılabilir. 

5.2. Mekanik Mücadele 

Sistemleri su ile doldurmak ve kapan kullanmak suretiyle fareler öldürülebilir. 

5.3. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanları bölümünde sayılan predatörler tarla fareleriyle biyolojik mücadelede 
etkili olmaktadır. Bunların korunmaları için avlanmamaları, tarlalardaki zararlılara 
karşı gereksiz olarak bitki koruma ürünlerinin kullanılmaması gerekir. 

5.4. Kimyasal Mücadele  

5.4.1. İlaçlama zamanı 

Tarla fareleriyle kimyasal mücadele, iklim uygun olduğu sürece her zaman 
yapılabilir. Ancak en uygunu ve etkili olanı, kıştan çıktıkları ve en zayıf oldukları 
ilkbahar ile kışa girişte sonbahardır. Tarla fareleriyle bulaşık alanlarda 25 m2’de 5 
işlek delik sayıldığında mücadeleye başlamak gerekirse de bitki çeşidine ve 
uğranılan ürün kaybının fazla oluşuna göre bu sayı azalabilir. 
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5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Hazırlanan zehirli yemler tahta kaşık veya flinta denen ayarlı kamışlarla deliklere 
bırakılır. 

5.4.4. İlaçlama tekniği 

Çinko fosfürlü yem hazırlanması: 

Zehirli yem için; 
2 kg. çinko fosfür 
100 kg Temizlenmiş buğday  
2.5 Litre sıvı yağ 
2.5 litre su (Buğdayı nemlendirmek için) kullanılır. 

Zehirli yem hazırlamak için, elekten geçirilmiş temizlenmiş ve yıkanmış 
kurutulmuş 100 kg buğday, yeteri kadar su (2.5 lt kadar) ile nemlendirilir. Üzerine 
2.5 litre sıvı yağ ilave edilip iyice karıştırılır. İlave edilen yağ, bütün buğday 
tanelerine bulaştıktan sonra 2 kg çinko fosfür buğdaylar üzerine serpilip 
buğdayların rengi homojen siyah oluncaya kadar karıştırılır. Böylece hazırlanan 
zehirli yem, beton veya kağıt üzerine ince bir tabaka halinde yayılır ve rutubetsiz 
kapalı bir yerde kurutulur. 

Zehirli yem uygulamasında, her deliğe 5 adet olacak şekilde, yemler el değmeden 
delik içlerine bırakılmalıdır. Zehirli yemlerin Tarla farelerinin beslenme delik-
lerinin içine bırakılmasına özen gösterilmelidir. 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. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlaçlama yapılacak yerde, çevresinde güven şeridi bırakılarak 1 da’dan az olmayan 
bir alan seçilir. İlaçlama öncesinde buradaki tüm delikler kapatılır. 3 gün sonra 
açılan delikler sayılır (İlaçlama öncesi yoğunluk) ve ilaçlanır. Üç gün sonra bu 
delikler kapatılır ve kapatma işleminden 3 gün sonra açılan delikler sayılır 
(İlaçlama sonrası yoğunluk). İlaçlamadan önceki delik sayısı ile ilaçlamadan 
sonraki delik sayısı oranlanarak uygulamanın etki oranı saptanır. 
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TAVŞANLAR 
Tarla tavşanı (Lepus europaeus Pallas) 
Ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus L.) 

(Lagomorhpha: Leporidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bir av hayvanı olarak tanınan tavşan, gergin vücudu, kısa boynu, yuvarlak başı, 
uzun arka bacakları, kısa ve yukarı doğru kıvrılmış olan kuyruğu ile karakterize 
edilir. Üst dudağını ikiye bölen derince bir yarık bulunmaktadır. Bu iki bölüm kalın 
olup oynak bir durumdadır. 
Tarla tavşanı (Lepus europaeus Pallas): 
Dar, uzun ve ucu yuvarlak olan kulakları, başından daha uzun olup, öne doğru 
büküldüğünde burun kısmını geçer. Vücudun sırtı kızılımsı sarı kahverenginde, 
karın kısmı beyazdır. Eti koyuca esmerdir. Yeni doğan yavruların vücudu tüylü ve 
gözleri açıktır. Tüm vücut uzunluğu 600-800 mm olan tarla tavşanının ağırlığı 3-6 
kg’dır (Şekil 108). 
Ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus L.): 
Kulakları başından daha kısa olup öne doğru büküldüğü zaman burun kısmına 
erişmez, kulaklarının uçlarında siyah leke yoktur. Sırtın dip kısmı koyu gri, üstü 
kızılımsı gri ve çevresinde ise çok açık gri veya beyazdır. Eti beyaz renktedir. Yeni 
doğan yavruların vücudu tüysüz ve gözleri kapalıdır. Tüm vücut uzunluğu 320-450 
mm olan ada tavşanının ağırlığı 2-2.5 kg arasında değişmektedir (Şekil 109). 

  
Şekil 108. Tarla tavşanı. Şekil 109. Ada tavşanı. 

Akşam üstü güneş batarken beslenmek için yuvalarından çıkarlar. Ada tavşanları, 
toprak içinde oydukları karışık galeri sistemlerindeki yuvalarında toplu halde 
yaşarlar. Tarla tavşanları ise toprak içinde galeri açmazlar. Tarlalarda çalılık ve 
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otluklar arasında yuvalanırlar. Tavşanlar bulunduğu yerde daima etrafı dinleme 
durumundadırlar. Düşmanlarından saklanarak veya kaçarak korunurlar. Arka 
ayaklarının ön ayaklarından uzun olması sayesinde yokuşu hızla çıkabilirler. 
Akşamdan itibaren harekete geçerek beslenmeye başlarlar. Beslenmelerine güneş 
doğana kadar devam ederler. İlkbahardan sonbahara kadar çiftleşirler. Gebelik 
süresi 30 gündür. Her defasında 2-10 yavru olmak üzere yılda 2-4 defa doğum 
yaparlar. Ömürleri 5-8 yıldır. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Tarla tavşanı gıda bulmakta güçlük çektiği kış aylarında, özellikle arazinin karla 
örtülü olduğu devrede; meyve, kavak ve söğüt fidanlarının gövdelerini kemirerek, 
çam ve diğer ibre yapraklı fidanların yer seviyesinin üst kısmında kalan tepe 
sürgünlerini yiyerek kurumalarına sebep olmaktadır (Şekil 110).  

Dağlık ve ormanlık alanlarda yetiştirilen kavun ve 
karpuzlarda da önemli sayılacak derecede zarar 
yaptığı tespit edilmiştir. Takriben elma büyüklü-
ğünü alan karpuzları kemirmeye başlayan tavşan, 
bu zararına hasada kadar devam etmektedir. Tav-
şan tarafından kemirilen kavun ve karpuzlar 
genellikle çürümekte, çürümeyenlerin ise pazar de-
ğeri kalmamaktadır. Zaman zaman lahana, marul 
ve havuç gibi sebzeleri yiyerek zararlı olan bu hay-
van, yonca, çayır ve mera bitkileri ile beslendi-
ğinden sığır ve koyunların besinlerine ortak olma 
durumundadır. Karın uzun süre yerde kaldığı sene-
ler tarla tavşanının zararı ekonomik önemdedir. 
Ada tavşanı genellikle yabancı otlarla beslenmekle 
beraber, fazla çoğalmaları halinde bazı kültür 
bitkilerini yemek ve kemirmek suretiyle zarar 

yaparlar. Bazı yıllar omcaların kök boğazlarını kemirerek ve yeni aşı sürgünlerini 
yiyerek omcaları kurutacak kadar ekonomik önemde zararlar oluşturmaktadırlar. 
Tarla tavşanı, Türkiye’nin hemen her yerinde görülür. Fakat ada tavşanının yalnız-
ca Bozcaada (Çanakkale) ile Fener adası ve Marmara adasında (Bandırma/ 
Balıkesir)’nda yaşadığı tespit edilmiştir. 
3. KONUKÇULARI 
Elma, armut, kiraz, kavak, söğüt, iğde, çam ve benzeri ağaçların fidanlarında, 
bağlardaki omcalar ile kavun, karpuz, lahana, marul, hububat, yonca, çayır mera 
bitkilerinde zarar yapmaktadırlar. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Kurt, vaşak, yabani kedi, tilki, sansar, köpek, çakal, gelincik gibi memelilerle 
kartal, atmaca gibi yırtıcı kuşlar doğal düşmanlarıdır. 

 
Şekil 110. Tavşanın ağaç 

gövdesindeki zararı. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
 

192 

T 
A 

G 
E 

M



 ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                 CİLT  I 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Bağ ve bahçelerin çevresinde hayvanın barınabilmesine yarayacak sık sınır çitleri 
bırakılmamalı, çevrede görülebilen tavşanlara ait yuva ve galeriler sık sık 
bozulmalıdır. Fidanların etrafı çeşitli engellerle korunmalıdır. Diğer taraftan yoğun 
tavşan zararı olan yerlerde avlanılması popülâsyonun azaltılması bakımından en 
yararlı bir yöntemdir. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal dengeyi korumak ve tavşan popülâsyonunu zararlı olmayacak düzeyde 
tutabilmek için doğal düşmanları olan; tilki, kurt, çakal, sansar, gelincik, yabani 
kedi, köpek, vaşak ve yırtıcı kuşların korunması şarttır. 
5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Tarla tavşanının mücadelesine kemirilen fidanın cinsine ve kemirilmesinin 
yaygınlığına göre karar verilir. Eğer yaptığı zarar önemli görülüyor ise kaçırıcı bir 
ilaçla kemirilmesini istemediğimiz ağaçlar ilaçlanır. İlaçlama tavşan zararının 
görüldüğü zaman yapılır ki bu yurdumuzda genellikle kasım–aralık aylarına isabet 
eder. 

Ada tavşanı tarafından omcaların kök boğazlarında ve yeni aşı sürgünlerinde 
kemirilmeler görüldüğü zaman mücadele yapılır. Bu zarar genellikle 
Bozcaada’daki bağlarda mart ayının 2. yarısından sonradır. 

5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Sırt pülverizatörü veya el fırçası kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Tavşanlar tarafından kemirilen fidan ve omcaların toprak seviyesinden 1 metre 
yüksekliğe kadar olan kısımları ilaçlanır. İlacın etiketinde belirtildiği oranda, 
gerekiyorsa içine yapıştırıcı maddesi konularak karıştırılmalıdır. İlaçlama 
pülverizatör veya bir fırça ile yapılabilir. İlaçlama yapıldığı günün akşamı don 
olayının vukua gelmemesi ve ilaçlama yapıldığı sırada ağaçların ıslak olmaması 
gereklidir.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlaçlanmış alandaki ve aynı büyüklükte ilaçlanmamış eş parseldeki tavşan zararı 
tespit edilir. Bu iki değer oranlanarak etki oranı saptanabilir. 
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YEDİUYUR 
Glis glis L.  

(Rodentia: Muscardinidae ) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Boy 285-350 mm, kuyruk 130-170 mm, arka ayak 28-30 mm uzunluktadır. Ergin 
vücut ağırlığı 62-214 gr’dır. Sırt kısmı ve kuyruk gri açık kahverenginde, yanak ve 
karın beyazdır. Sırt kısmındaki kıllar, karın kıllarına nazaran daha sert ve daha 
uzundur. Kulak delikleri büyük ve geniş kepçelidir. Bıyıklar ince uzun ve siyah 
renklidir. Kuyruk enli, uzun ve sık kıllıdır (Şekil 111). 

Yuvalar, kalın gövdeli genellikle yaşlı ağaçların gövdelerindeki oyuk ve kovuklara 
yapılır. Geceleri faal olup yırtıcıdırlar. Yiyeceğini akşam alaca karanlıkta başla-
yarak, bütün gece temin eder. İyi bir tırmanıcıdır. Topluca yer değiştirebilirler.  

Yılda iki defa ve bir defasında 
3-7 yavru doğurur. Yavrular 
tüysüz ve gözleri kapalı olarak 
dünyaya gelirler. Yavruların 
gözleri 21 gün sonra açılır. 
Gebelik süresi dört haftadır. 
Keskin ıslık sesini andıran ses-
ler çıkartırlar. Yaptıkları yuva-
larında kış uykusuna yatarlar. 
Kış uykuları 5-6 ay sürer. 
Arada bir uyanarak beslenir-
ler. Ömürleri 8-10 yıl kadar-
dır.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Çeşitli kabuklu meyveleri süt olumu devresinden itibaren yemek, dökmek ve civar-
larında belirledikleri alanlara yığmak suretiyle zararlı olurlar. Ancak ekonomik 
önemde bir zararına rastlanmamaktadır. 

Yurdumuzun Karadeniz kıyısındaki ormanlar ile Istıranca ormanlarında bulun-
maktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Başlıca konukçusu fındıktır. Ayrıca kestane, ceviz, kayısı ve meşe palamudu diğer 
konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Tilki, sansar, atmaca ve şahin, Yediuyurun avcılarıdır. 

 
Şekil 111. Yediuyur. 
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Fındık plantasyonlarına bitişik ormanlardaki yuvalanmalarının bir kısmına engel 
olacağından, kurumuş ağaç ve kütüklerin temizlenmesi yararlıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

Yediuyurun tarımsal açıdan zararı görülmemektedir. Bu nedenle herhangi bir 
kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.  
 

 

 

ZARARLI KUŞLAR 
Karga  [Corvus spp. (Passeres: Corvidae)]  
Serçe  [Passer spp. (Passeres: Passeridae)] 
Sığırcık  [Sturnus vulgaris L. (Passeres: Sturnidae)] 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞLARI 

Kargalar (Passeres: Corvidae): 

Gri karga (Corvus cornix L.):Vücut uzunluğu 36-48 cm’dir. Gaga, başın enseye 
kadar olan kısmı, gaga altı, kanat, kuyruk ve bacak tüyleri donuk siyah renklidir. 
Sırt kısmında kuyruk başlangıcının üstü ve altı ile ense, karın ve göğüs açık 
külrengi-gri renktedir (Şekil 112a). Erkekleri dişilerden daha büyükçedir. 

Taçlı karga (Corvus corone Vicil.): Vücut uzunluğu 35-43 cm’dir. Vücut 
tamamiyle parlak siyah, gaga çok kuvvetli ve siyah olup ayaklar siyahtır(Şekil 
112b). 

Ekin kargası (Corvus frugilegus L.): Vücut uzunluğu 37-45 cm’dir. Vücut tüyleri 
siyah, menekşe rengi gölgeli, bacak tüyleri kaba ve uzundur. Gaga silindirik olup, 
yanları ve altı peçelidir. Gaga gri-siyah noktalıdır(Şekil 112c). 

Şehir kargası (Corvus monedula L.): Vücut uzunluğu 305-370 mm’dir. Genel 
olarak siyah renkli olup, ensesi gri ve gaga kısadır. Gözlerin çevresi gridir (Şekil 
112d). 

Kuzgun (Corvus corax L.): Vücut uzunluğu 569-650 mm’dir. Vücut tamamıyla 
siyah olup sert ve yelpaze bir gaga vardır. Gaga ve gırtlak tüyleri saçaklıdır (Şekil 
113). Diğer kargalara oranla çok iri yapılıdır. 
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Şekil 112. Gri karga (a), Taçlı karga (b), Ekin kargası (c) ve Şehir kargası (d). 

Serçeler (Passeres: Passeridae): 

Şehir serçesi (Passer domesticus L.) Vücut uzunluğu 150-180 mm’dir. Erkekler 
koyu gri ve kahverenginde olup ense kahverengi, başın tepesi gri, göğüs siyahtır. 

Dişiler erkeklere nazaran daha açık kahve-
renklidir. 

Bataklık serçesi (Passer hispaniolensis 
Temm.): Vücut uzunluğu 150-165 mm’dir. 
Ergin erkekte başın üst kısmı kakao ren-
ginde, yanları beyazdır. Gerdan siyah olup 
kursak üzerinde beyaz çizgiler vardır. Sırt 
açıklı koyulu kahverengi lekelidir (Şekil 
114a). Ergin dişi, erkeğe oranla daha soluk 
renklidir. Başın üst kısmı düz bej-kahve, sırtı 
açık kahverengi gri lekeli, karın kısmı ise 
kirli beyazdır. Gaga erkekte siyah, dişide 
açık renklidir. 

Dağ serçesi (Passer montanus L.): Vücut uzunluğu 150-180 mm’dir. Erkeklerde 
başın üstü ve ense kahverengi, başın yanları beyaz, karın grimsi beyazdır. Vücudun 
üst kısmı gri, kanatlar ve kuyruk gri-açık kahverengidir (Şekil 114b). Dişilerde 
hakim renk gridir. 

 
Şekil 113. Kuzgun. 

a b 

c d 
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Şekil 114. Bataklık serçesi (a), Dağ serçesi (b). 

Sığırcık (Sturnus vulgaris L.) (Passeriformes: Sturnidae): 

Vücut uzunluğu 175-225 mm’dir. Vücut siyahımsı yeşil ve çillidir. Kuyruk 
telekleri  çilli, gaga uzundur. Gagaları kışın koyu renkli, yazın limon sarısı 
renktedir (Şekil 115). Dişiler genellikle kışın tüy dökerler. 

Kuşlar genellikle şubat ayının sonla-
rında çiftleşir. Mart ve nisan aylarında 
birkaç kez yumurtlarlar.  

Dağ serçeleri nisan sonları ile mayıs 
başlarında Güneydoğu Anadolu Böl-
gesine gelir ve ağaçlıklarda yuvalanır. 
Bir hafta içinde hazırlıklarını tamam-
layıp yumurtlamaya başlar. Bıraktığı 
yumurta sayısı ortalama 5 gün (2-7) 
olup, kuluçka süresi 15 gündür. Yav-
rular 15 günde uçkun hale gelir ve 
ağaçlıklarda kaldıkları 45-60 gün 
süresince 1 döl verirler.  

Bataklık serçeleri, yuvalarını köyler civarında ve su kaynaklarına yakın, 10-35 m 
yükseklikteki kavak, çam, menengiç, söğüt ağaçları ve meşeler üzerine yaparlar. 
Bir defada bıraktıkları yumurta sayısı ortalama 4 gün (2-6) olup, kuluçka süresi 15-
16 gündür. Yavrular 15 günde uçkun hale gelirler. Yılda 2 defa kuluçkaya yatarlar. 
Marmara Bölgesinde bataklık serçesinin yılda 1 döl verdiği tespit edilmiştir.  

Şehir serçeleri yuvalarını, yerleşme alanları yakınında, küçük ağaçlara ve çatı 
aralarına yaparlar. 

Sığırcık yuvaları evlerin saçak altlarında, harabelerde, ormanlardaki ağaçlarda 
bulunur. Sığırcıklar nisan ayında 4-7 yumurta yaparlar. Çoğunlukla temmuz ayında 
ikinci defa yumurtlarlar. Üreme dönemlerinde dağınık halde bulunan sığırcıklar 
daha sonra büyük sürüler oluştururlar. 

 
            Şekil 115. Sığırcık. 

a b 
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Kargalar yuvalarını kayalık yerlere ve yüksek ağaçlar üstüne yapar ve çamurla çok 
iyi sıvarlar. Ortalama olarak kargalar 30-100, serçeler 15-40, sığırcıklar 15-20 yıl 
yaşarlar.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Kuşlar genel olarak bütün tarımsal ürünlerde zararlı olmaktadır. Serçeler ve 
sığırcıklar hububatta süt olumu döneminden itibaren, kargalar ise sarı olum 
döneminde daha çok zararlıdırlar. Danedeki bu zararların yanında ekim sırasında 
atılan tohumları veya çimlenen tohumları yiyerek de zarar yaparlar.  

Zararlı kuşların bu zararları yanında, meyve gözlerine, daha sonra meyveleri 
delmek ve dalından düşürmek, tahrip etmek gibi zararları da vardır. Başaklarda ve 
ayçiçeği tarlalarında daneleri yere dökerek oluşturdukları zararlar, yediklerinden 
çok fazladır. 

Sığırcıklar ise özellikle Ege Bölgesinde zeytinlerde büyük zararlar oluşturmaktadır. 
Bir sığırcığın midesinde 8 zeytin tanesinin saptanmış olması, milyonluk sürülerin 
oluşturabileceği zararın boyutunu göstermektedir.  

Dağ serçeleri özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Bataklık serçeleri 
özellikle Güney Doğu, Batı Anadolu, Orta Anadolu ile Marmara ve Trakya 
Bölgesinin bazı kesimlerinde, sığırcıklar Ege Bölgesi ve Karadeniz’de zararlı 
olmaktadır. Kargalar tüm bölgelerde bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Bütün tarımsal ürünler konukçularıdır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Kerkenez, atmaca, şahin, kuzgun ve yılanlar başlıca doğal düşmanlardır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 

Zararlı kuşlar yılın belirli dönemlerinde zararlı olmalarına karşın, özellikle yavru 
büyütme dönemlerinde zararlı böcekleri yemek suretiyle faydalı da olmaktadırlar. 
Bu nedenle mücadeleleri zararlı olmaya başladıkları an yapılmalıdır. Zararlı 
kuşlara karşı en iyi mücadele yöntemi mekanik mücadeledir. Bunlar: 

– Yumurtalarını toplamak ve yuvalarını bozmak, 

– Kaçırmak için rüzgârlardan ses yapan, güneşte parlayan (alüminyum veya 
polietilen) levhalar asmak, 

– Kendi ölüsünü asmak, 

– Münavebe yapmak ve hasadı geciktirmeme 

– Tüfekle vurmaktır. 
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Yuva bozma işlemi, birinci kuluçka devresinde, yumurta açılımı %50’nin üzerinde 
olduğu zaman yapılmalıdır. Yuvalar erken bozulursa, tekrar yuva yaparlar ve 
yumurta bırakırlar. Yuvalar geç bozulursa yavrular uçar, popülasyon ve zarar 2-3 
kat artar. 

Yuva bozma işlemi, tek yuva kalmayacak şekilde yapılmalıdır. Bilhassa gruplar 
halinde yaşayan kuşlar için bu önemlidir. 

5.1.1. Kullanılacak alet ve makineler 

İki veya üç ayaklı uzun merdivenler, 2-6 metre uzunluğunda sırıklar, bir kısmının 
ucuna demir çubuktan yapılmış 3 parmaklı çatallar, diğer bir kısmının ucuna, 
arkasında demir çengeli bulunan yarımay şeklinde bıçaklar monte edilmelidir. 
Tüfek ve çeşitli levhalar kuşlarla mücadelede kullanılan diğer araçlardır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bozulan yuvalar sayılarak kaydedilir. Yeni yapılan yuvalar 7 ve 10 gün sonra 
sayılır. Bozulan ve yeni yapılan yuva sayısı mukayese edilerek etki oranı tespit 
edilir. 
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BAKLAGİL TOHUM BÖCEKLERİ 
(Coleoptera: Bruchidae) 

 
1. SORUN OLAN ZARARLILAR 

Baklagil tohum böcekleri Coleoptera takımı Bruchidae familyasına ait zararlılar 
olup, yıl içinde “tek döl veren türler” ve “çok döl veren türler” olarak iki gruba 
ayrılır.  

Tek döl veren türler 
Bezelye tohumböceği  (Bruchus pisorum L.) 
Bakla tohumböceği.  (Bruchus rufimanus Boh.) 
Mercimek tohumböceği  (Bruchus lentis Fröhl.) 
Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi Fröhl.) 
Akdeniz mercimek tohumböceği (Bruchus signaticornis Gyll.) 

Çok döl veren türler 
Fasulye tohumböceği  (Acanthoscelides obtectus Say) 
Börülce tohumböceği  (Callosobrucus maculatus F.) 

2. TANIMI VE YAŞAYIŞLARI 

2.1. Tek Döl Veren Türlerin Tanımı  

Bezelye tohumböceği (Bruchus pisorum) (Şekil 116): 

Ergin, 4-5 mm boyunda, oval şekilde, biraz yassı, siyah renkli olup, üzeri gri, 
beyazdan açık kahverengine kadar değişen 
kısa ve sık tüylerle örtülüdür. Kanat 
üzerinde ortaya yakın kısmında beyaz bir 
bant vardır. Antenler 11 segmentlidir. İlk 
dört anten segmenti ile birinci çift 
bacakların tibia ve tarsus kısmı kırmızı 
kahve, diğer kısımları siyahtır.  

Yumurta, portakal sarısı renginde, oval 
şekilde, bir ucu daha geniş ve yuvarlak 
olup 0.55-0.65 mm boyundadır. Larva, 
krem renkte, baş koyu kahverengidir. 
Birinci dönemde bacaklı, taneye girdikten 
sonra bacakları kaybolur ve son dönemde 
renk kirli beyazdır. Pupa açık kahveren-
gindedir. 

 
Şekil 116. Bezelye tohumböceği ergini ve 

zararı. 
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Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus) (Şekil 117): 
Erginin vücudu oval şekilde biraz yassılaşmış olup siyah renkli ve üzeri sarı, gri, 
koyu kahverengi ve beyaz kıllarla örtülüdür. Vücut boyu 3.5-4.5 mm’dir. Kanat 
üzerinde beyaz ince iki bant bulunur. İlk dört anten halkası ve ön bacakların tümü 
ile orta bacağın tarsusu kızılımsı açık kahverengi, diğer kısımlar siyah renktedir. 
Yumurta, oval şekilde, ilk bırakıldığında parlak, şeffaf krem renginde olup, zaman-

la bulanık beyaz ve donuk 
krem rengine dönüşür. Yumur-
ta boyu ortalama 0.6 mm’dir. 
Olgun larva, beyaz krem ren-
ginde hafif kavisli ve bacak-
sızdır. Pupa, ovalimsi şekilde, 
krem renginde, gözler koyu, 
ergine ait ağız parçaları, anten 
ve bacaklar belirgindir. 
 

Mercimek tohumböceği (Bruchus lentis) (Şekil 118): 
Ergin genel olarak gri renkli ve 
üzeri beyazımsı lekeli olup, 3 mm 
boyundadır. İlk beş anten seg-
menti ile ön ve orta bacağın tibia 
ve tarsus kısmı açık kahveren-
gindedir. Yumurta, yuvarlağımsı 
0.3 mm boyunda olup embriyo-
nun bulunduğu uç hafif kabarıktır. 
Larva, sarı-krem renkte; baş açık, 
ağız parçaları koyu kahveren-
gindedir. 

Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi) (Şekil 119): 
Ergin, 3.0-3.5 mm boyunda, vücudun yan kenarları 
az çok konkav, uzunca, basık ve silindir şeklinde; 
siyah ve kurşuni kıllarla kaplı ve beyaz tüylerle 
örtülüdür. Kanatlar üzerinde başa dönük “V” 
şeklinde bir bant vardır. İlk beş anten segmenti ile ön 
bacak tamamen, orta bacak femur başlangıcından 
itibaren açık kahverengidir. Orta femurun açık renk 
oluşu ile diğer türlerden ayrılır. Yumurta, açık sarı 
renkli, oval, bir ucu hafifçe kabarıktır. Boyu orta-
lama 0.55 mm’dir. Larva, tombul kıvrık olup bacak-
sızdır. Pupa, serbest olup pürüzsüz ve parlaktır. 

 

 
Şekil 117. Bakla tohumböceği ergini (a) ve zararı (b). 

 

 
Şekil 118. Mercimek tohumböceği (a) ve zararı (b). 

 
Şekil 119. Ortadoğu mercimek 

tohumböceği. 

a b 
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Akdeniz mercimek tohumböceği (Bruchus signaticornis): 
Ergin oval, koyu kahverengi olup, kanatlar üzerinde beyaz tüylerden oluşmuş bir 
veya iki bant bulunur. Vücut boyu 3.0–3.5 mm’dir. 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. Yumurta, 
portakal sarısı renginde, üzeri bal peteği görünümünde olup, bir ucu daha geniş 
silindirik şekildedir. Boyu ortalama 0.52 mm’dir. Larva yeni oluşmaya 
başladığında beyaz renkli, daha sonra baş kahverengiye dönüşmektedir. 
2.2. Çok Döl Veren Türlerin Tanımı 
Fasulye tohumböceği (Acanthoscelides obtectus) (Şekil 120): 
Fasulye tohumböceği ergininin vücudu uzunca oval, biraz yassı, açık veya koyu 
kahverengidir. Vücudun üzeri arkaya yatık sarı yeşil çok kısa tüylerle örtülü olup, 
açık gri tüylerle kaplı uzunca lekeler bulunmaktadır. Vücudun alt tarafı kırmızımsı 
sarı renklidir. Vücut büyüklüğü erkeklerde 3.1–4.2 mm, dişilerde 3.8–4.8 mm’dir.  
Antenleri 11 segmentli olup, ilk 4 segment ve son segmenti açık kahverengi 
diğerleri koyu kahverengidirler. Bacakları kırmızımsı kahverengindedir.  
Fasulye tohumböceği’nin er-
keği boyca küçük oluşu ve alt-
tan son karın segmentinin dış 
kenarı içe doğru yuvarlak ol-
ması nedeniyle dişisinden ay-
rılır. Dişi boyca daha iri, son 
karın segmentinin çizgisi düz-
dür.  
Yumurta, uzun ve ovaldir. Bir 
ucu sivrice, diğer ucu yuvar-
laktır. Yumurta, ilk konduğu 
zaman saydam parlak beyaz 
renklidir. Zamanla renk do-
nuklaşır, süt beyazı olur. 
Açılmaya yakın, yumurtanın yuvarlak ucunda larvanın kafası belirginleşir. 
Yumurtanın boyu 0.63–0.77 mm’dir. 
Yumurtadan ilk çıktığı zaman larvanın gövdesi silindirik yapıda uzun olup, arkaya 
doğru gittikçe incelir, uzun tüylerle kaplıdır. Baş esmerimsi, vücut beyaz renklidir. 
Üç çift ince uzun göğüs bacağı vardır. Vücut uzunluğu 0.6–0.8 mm’dir. Yumurta-
dan çıkan larva bir süre tanenin üzerinde dolaştıktan sonra, tane kabuğunu oyarak 
bir galeri (tünel) açar ve orada beslenir. Bu sırada larvanın gövdesi silindirik olup 
yay gibi kıvrıklaşır, ayaklar kaybolmuştur. Bu haliyle larva 1. dönem larvadan çok 
farklıdır. Son dönem larvanın vücut uzunluğu 3–3.5 mm’dir.  
Pupa, tane kabuğunun hemen altındaki bir odacıkta oluşur. Bu durum tane kabuğu 
üzerinde yuvarlak yağ lekesine benzer renk değişimi ile kolayca anlaşılır. Zamanla 

 
Şekil 120. Fasulye tohumböceği ergini (a), zararı (b).  

©Aydemir BARIŞ a b 
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lekenin rengi esmerleşir. İlk zaman parlak beyaz olan pupa rengi zamanla 
koyulaşıp matlaşır ve kirli sarımsıdan açık kahverengine dönüşür. Pupa boyu 2.9-
4.6 mm’dir.  
Börülce tohumböceği (Callosobrucus maculatus) (Şekil 121): 

Uçan ve uçmayan olmak üzere iki formu vardır. 

Uçucu formdaki ergininin vücudu oval şekildedir ve üzeri kızıl kahve, parlak sarı 
ve beyaz tüylerle örtülmüştür. Anten seg-mentlerinin ilk dördü kızıl, diğerleri siyah 
renkli, erkekte yedinci halka genişlemiş biçimdedir. Kanat dikdörtgen şeklindedir. 
Kanadın üst kısmında küçük, fazla belirgin olmayan, ortada yan kenarlara doğru 
genişlemiş oldukça büyük ve uç kısımda olmak üzere siyaha yakın koyu üç leke ile 
süslenmiştir. Bacaklar kızıl kahve renklidir. Vücut uzunluğu ortalama erkekte 2.7 
mm, dişide ise 2.9 mm’dir. 

 
Şekil 121. Börülce tohumböceği ergini (a) ve zararı (b). 

Uçucu olmayan formun dişisinde zemin rengi hemen hemen siyahtır ve bu nedenle 
üzerini kaplamış olan sarı ve beyaz kıllar gri gibi görünür. Kanattaki orta siyah leke 
uzamıştır. Uç kısmında beyaz enine bir bant bulunur. Son segment büyük olup, 
üzerinde uzunluğuna beyaz bir bant bulunur. Erkekte ise bu farklılık az belirlidir. 
Vücut uzunluğu erkekte ortalama 2.4 mm, dişide 3.2 mm’dir.  

Yumurta yuvarlağa yakın, bir ucu daha sivri biçimde, kreme yakın renktedir. 
Zamanla sedef görünüşünü alır ve daha sonra donuklaşır. Yumurta boyu 0.26-0.32 
mm’dir. Yeni çıkan larva uzun bacaklara ve toraks plakasına sahiptir. Yumurtadan 
çıkar çıkmaz taneye girer, beslendikten birkaç gün sonra deri değiştirir ve 
bacaklarla tüyler kaybolur. 

2.3. Tek Döl Veren Türlerin Yaşayışı  

Tek döl veren Bezelye, Bakla ve Mercimek tohumböceklerinin erginleri, konuk-
çularının çiçeklenme devresinde görülürler ve doğada çiftleşerek, yumurtalarını 
tohumları şekillenmiş yeşil kapsüllere bırakırlar. Embriyonun gelişmesi ile 
meydana gelen larva, yumurtayı kapsüle yapıştıran salgı maddesini ve kapsül 
kabuğunu delerek tohuma girer. Tohuma giren larvanın gelişimi, özlü körpe 
tohumların olgunlaşmasına paraleldir. Tohumda beslenen larva, olgun larva 

a b 
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devresinde pupa olmadan önce, tohum kabuğuna doğru ilerleyerek, kabukta daire 
şeklinde şeffaf görünüşteki kapak arkasında pupa olur. Meydana gelen ergin bu 
kapağı itmek suretiyle tohumu terk ederek, ağaç kabukları arasında, ambarın kuytu 
yerlerinde, çuval kıvrımlarında kışlar veya tohum içinde diyapoz halinde kalır. 
Yılda 1 döl verirler. 

2.4. Çok Döl Veren Türlerin Yaşayışı  
Çok döl verenler Fasulye tohumböceği ve Börülce tohumböceği’dir. 

Fasulye tohumböceği: Tarlada mayısın ilk haftasından itibaren görülür. Bunlar 
ambarlardaki üründen uçup gelen veya kışı tabiatta saklı yerlerde geçiren 
erginlerdir. Temmuzun ilk yarısından sonra, fasulye tarlalarında kapsüller 
kurumaya başlar. Bu dönemde dişi, fasulye kapsülünü üstünden yemek suretiyle 
açtığı bir delikten veya kapsül üzerindeki çatlaklardan yumurta borusunu sokarak 
kapsülün çeperine veya tanelerin üzerine tek tek veya 4-20’lik kümeler halinde 
yumurtalarını bırakır. Bir dişi 41-108 adet arasında yumurta koyabilir.  

Yumurtalar ortalama 25˚C sıcaklıkta 6 günde açılır, çıkan larva taneye girer, larva 
dönemi 20 - 26 gün sürer, 9 - 12 gün devam eden pupa dönemi sonunda, ergin 
fasulye kabuğunda yuvarlak bir kapakçık açarak dışarı çıkar. Eğer hasat gecikmişse 
fasulye kapsülünü delerek uçar. Hasat olgunluğuna gelmiş kapsülleri arar ve içine 
yumurta bırakır.  

Marmara Bölgesi’nde 1.5–2 dölü tarlada, diğerleri ambarda olmak üzere yılda 
ortalama 5, Orta Anadolu’da 4–5, Ege ve Karadeniz’de 3–5, Güneydoğu 
Anadolu’da 3–4 döl verir. 

Börülce tohumböceği: Erginler yumurtalarını tarlada olgun kapsüllere, ambarda 
kuru tohumlara bırakırlar. Tohum içindeki gelişme birinci gruptaki gibidir. Ancak 
ergin diyapozu yoktur. Çıkan erginler tekrar yumurta bırakırlar. Böylece yeni 
nesillerin devamlı çoğalmaları ile çok bulaşık bir tohumda, çeşitli devrelerde olan 
larva, pupa ve çıkmaya hazırlanan ergin görmek her zaman için mümkündür. 
Larvaların gelişebilmeleri, tohum içindeki su miktarı ile ambar sıcaklığına ve 
orantılı nemine bağlıdır.  

Marmara Bölgesi’nde yılda 6, Karadeniz ve Ege’de 3–5, Güneydoğu Anadolu’da 
3–4 döl verir. 

3. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI    
Baklagil tohumböceklerinin larvaları, konukçuları olan baklagil taneleri içinde 
beslenmeleri süresince, oyuklar meydana getirerek tanenin besin değerini 
düşürdükleri gibi dışkı ve vücut artıkları ile de kirletirler. Çok döl veren türlerin 
devamlı üremeleri sonucu, delinmiş ve içinin büyük kısmı yenilerek besin 
değerlerini tamamen yitirmiş olan taneler, hayvan yemi ve gübre olarak dahi 
kullanılmazlar. 
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Baklagil tohumböcekleri, larvaları beslenmeleri sonucunda tanelerde kalite, 
çimlenme gücü ve ağırlık kayıplarına neden olurlar. Bu şekilde zarar görmüş, iç ve 
dış piyasada önemli yeri olan baklagillerin, pazar değeri de düşer. 

Baklagil tohum böcekleri, Ülkemizin baklagil ekimi yapılan tüm bölgelerinde 
yaygın olarak bulunmaktadır. 

4. KONUKÇULARI   
Bezelye tohumböceği : Bezelye 
Bakla tohumböceği     : Bakla ve fiğ 
Mercimek tohumböceği : Mercimek ve fiğ 
Börülce tohumböceği   : Börülce, nohut, bezelye 
Fasulye tohumböceği   : Fasulye, börülce, nohut mürdümük 

5. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Ege ve Marmara Bölgesinde Triaspis thoracica (Turtis) (Hym.: Trichogramma-
tidae)’in Bakla tohumböceği, Bezelye tohumböceği ve Mercimek tohumböceği’nin 
larva ve pupa parazitoiti olduğu tespit edilmiştir. 

Dinarmus laticeps (Ashmead) (Hym.: Trichogrammatidae) Bezelye tohumböceği 
ve Mercimek tohumböceklerinin larva parazitoitidir. Ayrıca Baklagil tohumböcek-
lerinin asalağı olan Pyemotes (=Pediculoides) ventricosus Newp.’un kültürleri boz-
duğu ve popülâsyonu kontrol edecek güçte olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, Anysop-
teromalos calandiae Howart. (Hym.: Pteromalidae) Callosobruchus maculatus 
F.’un parazitoiti olup, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde saptanmıştır. 

6. MÜCADELESİ 
Baklagil tohumböceklerine karşı tarla mücadelesinden sonra ambarda çoğalan 
türlerin zararını önlemek amacı ile ambar mücadelesi de uygulanır. 

6.1. Kültürel Önlemler  

Geç ekilen fasulyelerde, zararlının tarlada bulaşma oranı erken ekilenlere göre çok 
az olmaktadır. Bu nedenle ağır zarar görülen bölgelerde geç ekim yapılması 
önerilir. 

Hasadı geciktirilmiş ve hasat edilerek tarlada yığınlar halinde bırakılarak harmanı 
gecikmiş fasulyelerde, geçen süre ile orantılı olarak bulaşma çok fazla olmaktadır. 
Bu nedenle hasat ve harmanın geciktirilmeden yapılarak; ürünün, temizliği 
önceden yapılmış ambara çuvallar içinde alınmasına özen gösterilmelidir. Hasat 
sonrası tarlada kalan artıklar pullukla derine gömülmeli veya yakılmalıdır. 

Temiz tohumluk kullanılmalıdır. Tarladaki gerekli önlemleri alınmış ürün, çuvallar 
içinde, temizliği yapılmış, ilaçlanmış, pencerelerine kafes telleri takılmış ambara 
yerleştirilir. Ayrıca ambara bulaşık ürün, çuval veya malzeme konulmamalıdır. 
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6.2. Kimyasal Mücadele   
Tek döl veren türlerde yapılacak ürün fümigasyonunda amaç, tohumluk olarak 
kullanılan ürünlerden tarlaya intikal edecek bulaşmaları engellemektir. Çok döl 
veren türlerde ise, tarlada yapılacak uygulama depoya intikal edecek üründeki 
zararlı popülâsyonunu düşürmek amacı ile yapılır. Zararlının depoda çoğalmasını 
önlemek için hasat sonrası ürünün fümige edilmelidir. 

6.2.1. İlaçlama zamanı 
Tarla ilaçlamaları: 
Tek döl veren türlere karşı tarla ilaçlamaları: Tarlada yılda tek döl veren 
Baklagil tohumböceklerine karşı mücadele, bitkiler çiçeklenme başlangıcında iken 
yapılır. Gerekirse 10 gün ara ile ikinci uygulama yapılabilir. 
Çok döl veren türlere karşı tarla ilaçlamaları: Çok döl veren Fasulye 
tohumböceği ile bulaşık olduğu bilenen sahalarda fasulye çeşidinin gelişmesi ve 
ekim zamanı göz önünde tutulmak kaydı ile fasulye bitkilerinde alt kapsüller kuru 
oluma girer girmez, önerilen ilaçlardan birisiyle 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 ona 
göre ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Tarla ilaçlamasında etki %100 
olmadığından, zararlı ile bulaşık olan alanlardan elde edilen ürünlerde muhakkak 
ambar ilaçlaması yapılmalıdır. 
Depo ilaçlamaları:  
Her zaman yapılabilir. Ancak depo boş iken, ürün konulmadan 15–20 gün önce 
ilaçlamanın yapılması gereklidir. 
Koruyucu amaçlı ürün ilaçlaması:  
Bu ilaçlama ambarlarda döl vermeye devam eden türlerin zararını önlemek 
amacıyla, ürün ambara konulurken uygulanır. Burada uygulanacak teknik, ilaçla 
ürünün homojen karışımını sağlayacak yeterlikte olmalıdır. Bunun için küçük 
miktarlardaki hububat için ilaçlama bidonları amaca uygun olarak kullanılır. Bidon 
içine ilaçlanacak bakliyat ve önerilen ilaç konulduktan sonra bidon 4–5 dakika 
süreyle çevrilir. Bundan sonra ürün alınarak ambara konulur. İlaçlanacak ürün 
miktarı fazla ise birer tonluk partiler halinde ilaçlanır. Bu miktar hububat, uygun 
bir örtü üzerine dökülür. Yeterli miktardaki ilaç, yığın üzerine homojen bir şekilde 
dağıtılır. Daha sonra yığın kürekle 5 - 6 kez aktarılarak karışım sağlanır ve ürün 
ambara alınır.  

Ürün fümigasyonu:  

Hasattan önce bulaşma saptanmış Baklagil tohumlarının hasattan hemen sonra çok 
döl veren tohumböceklerine karşı fümige edilmesi en uygundur. Şayet bu 
yapılmamış ise üründe zarar veya zararlı görüldüğünde hemen fümigasyon 
yapılmalıdır. 
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6.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

6.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tarla ilaçlamalarında, sulu bitki koruma ürünleri için tarla pülverizatörü veya 
atomizör kullanılmalıdır. Boş ambar ilaçlamasında sırt pülverizatörü veya atomizör 
kullanılır. 

6.2.4. İlaçlama tekniği 

Tarla ilaçlaması: Sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü serin ve durgun bir 
havada tarladaki bitkilerin her tarafının özellikle tüm kapsüllerin ilaçlanmasına 
özen gösterilerek yapılmalıdır. 

Boş depo ilaçlaması: Boş ambarı ilaçlamaya başlamadan önce ambarın her tarafı 
sert bir süpürge ile iyice süpürülerek toplanan süprüntüler yakılır. Bütün delik ve 
çatlaklar gözden geçirilerek onarılır. Ambarın her tarafının yüzey ölçüleri hesap 
edilerek, kalibrasyondan sonra cetvelde belirtilen ilaçlardan biri (su emen yüzeyler 
için WP, su emmeyen yüzeyler için EC) yüzeye püskürtülür. Tavsiye edilen ilaç 
miktarı, m2 üzerinden hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere 
püskürtülmelidir. 

Koruyucu ürün ilaçlaması: Tohum ilaçlamalarında kullanılan ilaçlama bidonuna, 
10 kg ürüne önerilen ilaç üzerinden hesap edilerek, her ikisi birlikte konulduktan 
sonra, bidon 4-5 dakika çevrilerek ilacın ürüne iyice karışması sağlanır. Bu süre 
sonunda ürün bidondan alınarak ambara konur. Az miktarda Baklagil tohumları 
için bu yöntem uygulanır. Çok miktardaki ürün için ise daha pratik olan şu metot 
tercih edilmelidir. 

İlaçlanacak ürünün bir ton kadarı düz bir yere ince bir tabaka halinde serilir. Bir 
tarafı tuzluk gibi delinmiş konserve kutusu veya bir elek içine toz ilaç koyularak, 
yere yayılan ürün için tavsiye edilen doz, eşit gelecek şekilde her tarafa serpilir. 
Karşılıklı iki kişi kürekle bu serili ürünü aktararak, ilacın ürüne iyice karışmasını 
sağlarlar. İlaçlanan bu tohumlar ambara konulur. Böylece depolanacak olan ürün 
birer tonluk partiler halinde ilaçlanmış olur. İlaçlama rüzgârsız havada açık bir 
yerde yapılmalıdır. 

Ürün fümigasyonu: Metil bromit fümigasyonu, depolarda, fümigatuvarlarda veya 
çadır altında uygulanır. Çok düşük sıcaklıklarda gaz haline dönüşmesi nedeniyle 
düşük sıcaklıklarda uygulanır. Gazlama süresi 24 saattir. 

Hidrojen fosfür etkili maddeli fümigantlar çadır altında ve yapı bakımından uygun 
gaz kaçırma olanağı olmayan, iyi bandajlama yapılabilen depolarda; hacim, ton ve 
çuval üzerinden gerekli miktarlardaki doz hesaplanarak, yığın ve çuval içlerine 
veya çuval aralarına bırakılmak suretiyle uygulanır. Gazlama süresi sıcaklığa bağlı 
olarak; 10°C’nin altında hidrojen fosfür ile fümigasyon yapılmaz. 
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─ 10–15˚C’de 5 gün 

─ 16–20˚C’de 4 gün 

─ 20°C’nin üstünde 3 gün’dür. 

Dolu ambar ilaçlaması ve fümigasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için "Alüminyum 
Fosfit, Metil Bromit Ve Diklorvos Etkili Maddeli Preparatların, Depolanmış 
Ürün Zararlılarına Karşı, Fümigasyon Yöntemine Göre Uygulanması” 
talimatına bakınız (Cilt I, Sayfa 248).  

 
 
 

DEPOLANMIŞ HUBUBAT VE MAMULLERİNİN  
ZARARLILARI  

 

1. SORUN OLAN ZARARLILAR 

Buğday biti [Sitophilus granarius (L.)  (Col.: Curculionidae)] 
Pirinç biti [Sitophilus oryzae (L.)  (Col.: Curculionidae)] 
Ekin kambur biti [Rhizopertha dominica F.  (Col.: Bostrychidae)] 
Kapra böceği [Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae )] 
Kırma biti [Tribolium confusum (Duval)  (Col.: Tenebrionidae)] 
Un biti [Tribolium castaneum (Herbst.) (Col.: Tenebrionidae)] 
Un kurdu  [Tenebrio molitor (L.)  (Col.: Tenebrionidae)] 
Pirinç kırma biti [Latheticus oryzae Waterh  (Col.: Tenebrionidae)] 
Boynuzlu böcek [Gnathocerus cornutus Fabr.  (Col.: Tenebrionidae)] 
Testereli böcek [Oryzaephilus surinamensis L.  (Col.: Cucujidae)] 
Küçük kırma biti [Cryptolestes ferrugineus Steph. (Col.: Cucujidae)] 
Ekin kara ambar böceği [Tenebriodes mauritanicus L.  (Col.: Ostomatidae)] 
Arpa güvesi [Sitotroga cerealella (Oliv.)  (Lep.: Gelechiidae)] 
Değirmen güvesi [Ephestia kuehniella (Zell.)  (Lep.: Pyralidae)] 
Un güvesi  [Pyralis farinalis (L.)  (Lep.: Pyralidae)] 
Kuru meyve güvesi [Plodia interpunctella (Hubn.)  (Lep.: Pyralidae)] 
Un akarı  [Acarus siro L.  (Acarina: Acaridae)] 
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2. TANIMLARI VE YAŞAYIŞLARI 

Buğday biti (Sitophilus granarius) (Şekil 122): 

Ergin, parlak koyu kahve veya esmer renkli 3-5 mm boydadır. Baş, ucunda bir çift 
kuvvetli mandibula bulunan bir hortumla son bulur. Alt kanatlar körelmiş 
olduğundan uçamazlar. Pronotum ve elitraların üzerleri noktalıdır. Yumurtalar 
beyaz renklidir. Larvalar krem renkli 2.5-3 mm boyda ve bacaksızdır. Pupa sarımsı 
beyaz renkli ve 4 mm boydadır. Pupanın hortum, baş ve bacakları belirgindir.  

Erginler bir hafta içinde çiftleşerek yumurta bırakmaya başlar. Ergin dişi, 
yumurtalarını buğday tanesinin embriyoya yakın kısımlarına hortumu ile açtığı 
deliklere bırakır. Bu delik jelimsi bir ağız salgısı ile kapatılır. Yumurta sayısı 150-
300 arasında değişir. Yumurta, larva ve pupa dönemi tane içinde geçer. Elverişli 
koşullarda gelişme süresi 30-45 gündür. Ülkemiz koşullarında 3-4 döl verir.  

 

 
 
 

 

 

 
a b c 

Şekil 122. Buğday biti ergini (a), larvası (b) ve zararı (c). 

Pirinç biti (Sitophilus oryzae) (Şekil 123): 

Ergin rengi kırmızımsı esmer ile kahverengi arasında değişir. Boyu 2.5–4.0 
mm’dir. Baş kısmında, ucunda ağız parçalarının yer aldığı uzun bir hortum vardır. 
Pronotum ve kın kanatlar üzerinde uzunca derin noktalar bulunur. Protoraksta ise 
oldukça sık nokta şeklinde çukurluklar bulunur. Kın kanatlar üzerinde dört tane 
kırmızımtırak sarı leke vardır. Pirinç biti erginleri, iyi gelişmiş zar kanatları ile 
uçma yeteneğine sahiptir. Yumurtalar parlak beyaz rengindedir. Larva, beyaz 
sarımsı renkli, 2.5–3.0 mm boyda ve bacaksızdır. Başları kahverengi olup daima 
kıvrık olarak dururlar. Pupa, önce beyaz, sonra sarımsı renkli olup, 3.5–4.5 mm 
boydadır.  

Pupa döneminden çıkan erginler bir hafta sonra çiftleşir ve yumurta bırakmaya 
başlar. Yumurtalarını mısır tanesinin genellikle embriyo kısmına yakın yerlerden 
ağız parçaları ile açtıkları deliklere bırakırlar. Ergin dişi, bu deliği ağzından 
salgıladığı bir madde ile kapatır. Larva ve pupa dönemini tane içinde geçirir. 
Erginler 6–8 ay yaşarlar ve bu süre içinde 120-280 yumurta bırakır. Yılda 5–6 döl 
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verir. Bu türde kanatlar gelişmiş olduğundan uçabilirler ve yaz aylarında tarlada 
bulunan mısır koçanları üzerindeki tanelere yumurta bırakırlar. Hasatla birlikte 
ambara geçirerek burada zararlı olur. 

 

 

  

a b c 
Şekil 123. Pirinç biti ergini (a), larvası (b) ve zararı (c). 

Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica) (Şekil 124): 

Ergin, esmer kırmızı renkli 2.5–3 mm boyda ve silindirik şekillidir. Baş, göğsün 
altına eğik durduğu için kamburumsu bir görünüşe sahiptir. Pronotum ve elitralar 
üzerinde ince noktalar bulunur. Erginler gelişmiş zar kanatları ile uçma yeteneğine 
sahiptir. Yumurta, pembe renkli ve armut biçimindedir. Larva beyaz renkli ve 5 
mm boydadır. Pupa önceleri beyaz sonra kahverengindedir.  

Erginler çiftleşmeden hemen sonra yumurta bırakmaya başlarlar. Ergin dişi tek 
yada kümeler halinde 300-500 yumurta bırakır. Çıkan larvaların bir kısmı, delerek 
girdikleri hububat tanesi içinde gelişir. Bir kısım larva ise erginlerin oluşturdukları 
un ve kırıntılar içinde beslenerek geliştikten sonra tane içine girer. Pupa dönemi 
tane içinde geçer. Ergin olan birey, taneyi delerek dışarı çıkar. Uygun koşullarda 
gelişme süresi bir aydır. Yılda 3–4 döl verir. 

 
  

a b c 
Şekil 124. Ekin kambur biti ergini (a), larvası (b) ve zararı (c). 

Kapra böceği (Trogoderma granarium) (Şekil 125): 

Erginler, kırmızımsı kahve renkli ve oval şekillidir. Vücut üzerinde açık renkli 
enine bantlar ve kıllar bulunur. Ergin dişi 2.5, erkek 1.8 mm boydadır. Yumurta 
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saydam beyaz renklidir. Larva yaşına göre 0.5–5.5 mm boyda, halkalı bir görünüşe 
sahiptir. Vücut çok sayıda sert esmer kıllarla kaplıdır. Vücut sonunda uzun bir kıl 
demeti bulunur. Pupa soluk esmer renkli, sırtı hariç diğer bölümleri tüylerle 
kaplıdır.  

   
a b c 

Şekil 125. Kapra böceği ergini (a), larvası (b) ve konukçusunda 
beslenen ergin ve larvalar (c). 

Kapra böceği erginleri besin almadan 14–22 gün yaşar. Ergin dişi 30–126 adet 
yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larva ortamdaki gıdaları yiyerek gelişir. Larva 
5–6 gömlek değiştirerek pupa olur. Normal koşullarda gelişme süresi 40-56 
gündür. Yılda ortalama 4-5 döl verir. Elverişli koşullarda döl sayısının 12’ye kadar 
çıktığı bilinmektedir. İlk kez Hindistan’da tuğla delikleri arasında bulunması 
nedeniyle Kapra böceği adını alan zararlının mücadelesini zorlaştıran bazı önemli 
yaşayış özellikleri vardır. Örneğin, larvalar 4–5 yıl beslenmeden yaşayabilirler. 
Ayrıca larvaların bulundukları ambarda yarık ve çatlaklarda barınma alışkanlıkları 
vardır. 

Kırma biti (Tribolium confusum) ve Un biti (Tribolium castaneum) (Şekil 127): 

Ergin parlak koyu kırmızı renkli, 3.5–4.0 mm boyda, yassı şekilde olup, baş ve 
göğüs sık noktalıdır. Kın kanatların üzeri boyuna ince çizgilidir.  

Kırma biti’nde gözün ön kısmındaki şakak çıkıntısı göz hizasını geçer; Un biti’nde 
ise geçmez (Şekil 126). Bu iki türü birbirinden ayıran en belirgin özellik ise Un 
biti’nde antenlerin son üç halkasının diğerlerinden daha geniş olmasıdır (Şekil 
126). Her iki türün yumurtası beyaz renklidir. Larvalar olgunlaştığında 5–7 mm 
boyunda, sarımsı krem rengi-açık kahve renkli bir hal alır (Şekil 127). Pupa önce 
beyaz sonra sarı renge dönüşür.  

  
Şekil 126. Tribolium confusum (a) ve Tribolium castaneum (b). 

Erginlerin yaşama süresi ortalama 1 yıldır. Ancak erginlerin 3–4 yıl kadar 
yaşayabildiği bilinmektedir. Ergin dişi yaşadığı sürece 300-400 adet yumurta 
bırakır. Gıda ortamına bırakılan yumurtalar, kabuklarında yapışkan bir madde 

a b 
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olması nedeniyle gıda ile örtülüdür. Larva 5 gömlek değiştirdikten sonra pupa olur. 
Normal koşullarda gelişme süresi 46–60 gündür. Her iki tür yılda 3-4 döl verir.  

    
a b c d 

Şekil 127. Kırma biti ergini (a), Un biti ergini (b), larvası (c) ve tahılda beslenen erginler (c). 

Boynuzlu böcek (Gnathocerus cornutus) (Şekil 128): 
Ergin parlak kırmızımsı esmer renkli, 3–4 mm boydadır. Ergin erkeklerde 
mandibula (çene) boynuz biçimini almıştır. Alnın iki yanında konik şekilli, iki 
çıkıntı bulunur. Yumurta beyaz renklidir. Larva, silindirik şekilli, sarı renkli 7-9 
mm boyundadır. Pupa sarımsı kahve renkli 3-4 mm uzunluktadır.  
Erginler 1 yıl kadar yaşarlar. Ergin dişi, gıda ortamına 100-200 yumurta bırakır. 
Gelişme süresi 6-8 haftadır.  

   
a b c 

Şekil 128. Boynuzlu böcek ergini (a), larvası (b) ve zararı (c).  

Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) (Şekil 129): 
İnce, uzun, yassı şekilli, kırmızıdan koyu kahveye kadar değişen renkte bir böcek-
tir. Boyu 2.5–3 mm’dir. Pronotumun her iki yanında 6’şar adet testere dişi şeklinde 
çıkıntı vardır. Yumurta beyaz renkli, ince ve uzun şekillidir. Larva silindirik şekilli, 
beyaz renkli ve 3 mm uzunluktadır. Pupa krem renkli 3–3.5 mm boydadır.  
Erginler 8–10 ay yaşarlar. Bir dişi ortalama 170 adet yumurta bırakır. Larva 5 
gömlek değiştirerek pupa olur. Uygun koşullarda gelişme süresi 5-6 haftadır. Yılda 
5–6 döl verir.  
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a b c 
Şekil 129. Testereli böcek ergini (a), larvası (b), beslenen erginler ve zararı (c). 

 
Un kurdu (Tenebrio molitor) (Şekil 130): 

Ergin, parlak koyu kahve veya siyah renkte ve 14–17 mm boydadır. Pronotum ince 
segmentli, kın kanatların üzeri boyuna ince çizgilidir. Yumurta beyaz renkli ve 
fasulye tanesi biçimindedir. Larva 25-30 mm boyda, sarı renkli ve segmentli bir 
görünüme sahiptir. Genel olarak büyük bir tel kurdu larvasını andırır. Pupa, 14–15 
mm boyunda, önceleri beyaz sonraları koyu renklidir.  

Ergin dişi gıda ortamına tek tek veya toplu olarak 400-500 kadar yumurta bırakır. 
Larva 17–18 gömlek değiştirerek gıda ortamında pupa olur. Yılda 1 döl verir.  

   
a b c 

Şekil 130. Un kurdu ergini (a), larvası (b,c) ve konukçusunda 
beslenen larva (c). 

Ekin kara ambar böceği (Tenebriodes mauritanicus) (Şekil 131): 

Ergin parlak esmer renkli, yassı ve uzun şekilli, 10-11 mm boyundadır. Elitralar 
üzerinde enine çizgiler bulunur. Toraks ve abdomen ince bir bölme ile bağlıdır. 
Yumurta beyaz renkli ve ip biçimlidir. Larva kirli beyaz renkli ve 15-18 mm 
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uzunluktadır. Vücut kıllarla kaplıdır. Son iki göğüs segmentinde ikişer adet koyu 
leke bulunur. Pupa krem renkli ve 8-10 mm boyundadır.  

  

 

 
a b c 

Şekil 131. Ekin kara ambar böceği ergini (a), larvası (b), 
buğdayda beslenen erginler ve larvalar (c).  

 

Erginler iki yıl kadar yaşar ve bu sürede dişi, gıdalar üzerine 900-1000 kadar 
yumurta bırakır. Larva süresi koşullara bağlı olarak 2-14 aydır. Uygun koşullarda 
gelişme süresi 62-78 gündür. Larvalar uzun bir süre beslenmeden yaşayabilirler. 
Yılda 1 döl verir. 

Küçük kırma biti (Cryptolestes ferrugineus) (Şekil 132): 

Erginler yassı şekilli, kırmızımsı kahve renkli, 1.5 mm kadar boyda küçük 
böceklerdir. Erkek bireylerin antenleri dişilerin antenlerinden daha uzundur. Ön 
kanatlar abdomeni tamamen örter. Arka uca doğru çok kısa, yatık kumral kıllar 
ihtiva eder. Uzunluğuna az görülen iki sıra noktalı paralel çizgiler mevcuttur. Larva 
beyaz renkli 3 mm boydadır. Pupa sarımsı krem renkli, 1.4 mm boydadır.  

Erginler yumurtalarını gıda içine bırakır. Gelişme süresi 5-9 haftadır. Olgun larva 
pupa olmadan önce çevresindeki gıda maddelerini vücuduna yapıştırır ve bu 
barınak içinde pupa olur. Yılda 3–4 döl verir. 

   
a b C 

Şekil 132. Küçük kırma biti ergini (a), larvası (b), beslenen 
erginler ve zararı (c). 
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Pirinç kırma biti (Latheticus oryzae) (Şekil 133): 

Ergin parlak kırmızımsı kahve renkli, basık şekilli 
2.5–3 mm boydadır. Antenler uca doğru genişler. 
Elitraların üzeri boyuna ve enine çizgilidir. 
Yumurta beyaz renkli, ince uzun biçimlidir. Larva 
ve pupa görünüş olarak Kırma bitininkine çok 
benzer. 

Uygun koşullarda gelişme periyodu 4-5 haftadır. 
Yılda birkaç döl verir. 
 
 

Arpa güvesi (Sitotroga cerealella) (Şekil 134): 

Ergin sarımsı veya sarımsı esmer renklidir. Ergin dişi 5-7, erkek 4-5 mm boydadır. 
Antenler vücuttan uzundur. Kanat açıklığı 12-14 mm’dir. Vücutları uzun tüylerle 
kaplıdır. Yumurta, önce gri beyaz sonraları kırmızımsı renkte ve elips biçimdedir. 
Larva beyaz veya pembemsi renkte, kıllı vücutlu ve olgunlaştığında 4-5 mm 
boydadır. Pupa parlak saman renkli 4.5-5.0 mm uzunluğundadır.  

Arpa güvesi ürüne daha tarlada iken bulaşır. Mayıs ayında ambarları terk eden 
güveler çiftleşir ve yumurtalarını olgunlaşmakta olan hububat başaklarına 
bırakırlar.  

 

 
Şekil 134. Arpa güvesi ergini (a, b), larvası (c, d), zararı(b, c) ve pupası (e). 

 
Şekil 133. Pirinç kırma biti 

ergini. 

a b 

c d e 
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Ambarda ise dişiler, yumurtalarını hububat taneleri üzerine bırakırlar. Ürün 
genellikle tarladan bulaşık gelir. Bir dişi 100-300 hatta 400 kadar yumurta bırakır. 
Çıkan larva tane içine girerek beslenmeye başlar. Larva ve pupa dönemini tane 
içinde geçirir. Olgun larva, pupa olmadan önce ergin için çıkış deliği açar, uygun 
koşullarda süresi 46–58 gündür ve yılda 3–4 döl verir.  

Değirmen güvesi (Ephestia kuehniella) (Şekil 135): 

Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10-14 mm boydadır. Ön kanatlar üzerinde enine 
zikzak bantlar vardır. Arka kanatlar sarımsı beyaz renkli ve saçaklıdır. Kanat 
açıklığı 16-20 mm’dir. Yumurta beyaz renkli ve oval şekillidir. Larva krem renkli 
ve kıllarla kaplıdır. Kıl diplerinde kahve renkli pigment halkalar bulunur. Olgun 
larva 12-19 mm boydadır. Pupa sarımsı kahve renkli ve 9 mm boydadır.  

Erginler 1-2 hafta yaşarlar. Ergin dişi, yaşam süresince 140 adet yumurtayı gıda 
ortamına bırakır. Olgunlaşan larva gıda ortamını terk ederek, ambardaki yarık, 
çatlak, girinti vs. yerlerde kokon örerek pupa olur. Gelişme süresi normal 
koşullarda 6-8 haftadır. Yılda 3-4 döl verir. 
 

 

 

 

 
Şekil 135. Değirmen güvesi ergini (a,c), larvası (b,d), pupaları (e) ve zararı (f). 

a 

b 

c d 

e f 
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Un güvesi (Pyralis farinalis ) (Şekil 136): 

Ergin, kırmızımsı esmer renkli, boyu 10–12 
mm, kanat açıklığı 22–26 mm olan bir güvedir. 
Ön kanatların ucunda ve sonunda kızılımsı 
kahverengi zikzak bantlar vardır. Ön ve arka 
kanatlar saçaklıdır. Larva grimsi beyaz renkli, 
18-20 mm uzunluğundadır. Larvaların vücudu 
kıllarla kaplıdır. Pupa beyaz bir kokon içinde 
kahve renkli ve 6–8 mm boydadır.  

Ergin dişi bir haftalık yaşam süresi içinde gıda 
ortamına 200-400 kadar yumurta bırakır. 
Gelişip olgunlaşan larva kokon içinde pupa 
olur. Elverişli koşullarda gelişme süresi 6-8 
haftadır. 

Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)(Şekil 137): 

Erginin ön kanatlarının dip kısmı sarı, uç kısmı kırmızı ve koyu lekelidir. Boyu 
ortalama 9 mm, kanat açıklığı 18 mm’dir. Arka kanatlar sarımsı gri renklidir  

Larva kirli beyazdan pembemsi kreme kadar değişen renklere sahiptir. Larva boyu 
10-12 mm uzunluğundadır. Pupa kokon içinde, kahve renkli 6-8 mm boydadır.  

 
Şekil 136. Un güvesi ergini.  

 

 

 

 
 
 
Şekil 137. Kurumeyve güvesi 

ergini (a,b), larvası 
(c) ve zararı (d,e). 

a 

d 

©Mete AYDEMİR 

b 

c 

e 
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Erginler pupa döneminden çıkar çıkmaz, çiftleşerek yumurta bırakmaya başlarlar. 
Ergin dişi 2-4 haftalık yaşam süresince gıda ortamına 300-400 kadar yumurta 
bırakır. Larva 5 gömlek değiştirdikten sonra kokon örerek pupa olur. Gelişme 
süresi uygun koşullarda 37-52 gündür. Yılda koşullara bağlı olarak 2–5 döl verir.  

Un akarı (Acarus siro) (Şekil 138): 

Saydam beyaz renkli, yumuşak vücutlu, küçük canlılardır. Gözle görülmeleri 
zordur. Erginler 4 çift bacaklı, 0.4 mm boydadır. Bacaklarında ve vücut sonunda 
uzun kıllar vardır. Larva erginden daha küçük boylu ve 3 çift bacaklıdır. Un akarı 
yüksek nemli ve sıcak koşulları sever. Bu koşullarda gelişme süresi 2 hafta 
kadardır.  

 
Şekil 138. Un akarı ergini (a) ve farklı dönemleri (b). 

3. ZARAR ŞEKİLLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAŞAYIŞLARI 

Ülkemizde ambarlanan hububat ve hububattan üretilen ürünler, yukarıda sözü 
edilen zararlıların saldırısına uğrayarak, çeşitli yönlerden kayıplara uğramaktadır. 
Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, 
teknolojik değer ve tohumluk kayıpları oluştururlar. Bu kayıpların yanı sıra, 
zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, 
ürün nitelik kayıplarına uğrar.  

Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar. Buna 
ek olarak zararlılar ile bulaşık ürünlerin tüketilmesi, insan sağlığı yönünden 
sakıncalar taşımaktadır. Bu tür maddelerin tüketilmesiyle, solunum yolları alerjisi, 
kaşıntı, iştahsızlık, gelişme gecikmesi gibi belirtiler ve bakteriyel enfeksiyonlar 
ortaya çıkabilmektedir.  

Ambarlanmış hububatta zararlı olan böcekler, birinci ve ikinci derecede zararlı 
böcekler olarak iki gruba ayrılırlar.  

Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. 
Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti birinci 
grupta yer alırlar.  
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Bu zararlılar tarafından oluşturulan kırıntılarla beslenen, ancak sağlam tanede 
zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. Kırma bitleri, Un kurdu, Testereli 
böcek, Küçük kırma biti, Ekin kara böceği ikinci gruba giren ve varlıkları birinci 
derecedeki zararlılara bağlı olan türlerdir.  

Ambarlanmış hububat ve hububat ürünleri zararlılarının neden olduğu ürün 
kayıpları, kesin verilere dayanmamakla birlikte genel olarak yılda ortalama %10 
dolayında kabul edilmektedir. Bu kaybın değer yönünden en yüksek düzeydeki 
ambarlanmış üründe ortaya çıkması, sorunu ekonomik yönden daha da önemli 
kılmaktadır.  

Hububat ambar zararlılarından Kapra böceği Güney ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde, diğerleri ise tüm bölgelerimizde bulunmaktadır.  

4. KONUKÇULARI  

Yukarıda hububat ve ürünleri zararlıları olarak belirtilen türler, çok konukçulu 
olmakla birlikte, birinci derecede tercih ettikleri ürünler vardır. Bu zararlıların bu 
tercihleri ve en fazla zarar verdikleri ürünler dikkate alınarak konukçuları aşağıda 
belirtilmiştir: 

Buğday biti, Pirinç biti, Ekin kambur biti ve Arpa güvesi: Tüm hububat 
çeşitleri. 

Kapra böceği: Hububat çeşitleri, süt tozu, bira mayası, organik kuru maddeler, 
kuru meyve, sebze tohumları, keten tohumu, pamuk tohumu vb. materyaller.  

Kırma biti, Un biti, Boynuzlu böcek, Pirinç kırma biti, Küçük kırma biti, Ekin 
kara böceği ve Un kurdu: hububat kırması, un ve undan üretilen makarna, bisküvi 
vb. maddeler, kepek, çorbalık materyal, nişasta ve bazı yağlı tohumlar.  

Testereli böcek: Un ve ürünleri, kuru meyve, kuru tütün, kuru sebzeler. 

Değirmen güvesi ve Un güvesi: Un ve ürünleri, hububat, bazı kuru meyveler, kuru 
sebze, kakao, baharat vb. Maddeler.  

Kuru meyve güvesi: Kuru incir, kuru kayısı, fındık, kuru üzüm, yağlı tohumlar,  
hububat, un ve ürünleri, kakao ve baharat.  

Un akarı: Hububat, un ve undan üretilen maddeler. 

5. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Ambarlanmış hububat ve ürünlerindeki zararlıların ülkemizde oldukça çok sayıda 
doğal düşmanı saptanmış olmakla birlikte, bu doğal düşmanların etkinlikleri ve 
zararlı kontrolünde kullanılması olanakları üzerinde özel bir çalışma yapılmamıştır.  
Ege bölgesinde Değirmen güvesi ve Kuru meyve güvesi’nin larva paraziti olarak 
belirlenen Bracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae) türünün zararlıların doğal 
ortamlarında bulunarak önemli oranda etkili olduğu gözlenmiştir. Venturia 
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canescens (Grav.) (Hym.: Ichneumonidae) türü de aynı zararlıların larva paraziti 
olarak saptanmıştır.  
Arpa güvesi’nin larva predatörü olan ve Arpa uyuzu olarak anılan Pyemotes 
(Pediculoides) ventricocus Newp. (Acarina: Pediculoidae) türüne, zararlının 
bulunduğu tüm ortamlarda rastlamak olasıdır; Ancak zararlı aleyhine çalışan bu 
akar türü gerek kalıntıları ile ürünün niteliğini bozması, gerekse ürüne temas 
edildiğinde vücuda bulaşarak kaşıntılara yol açması gibi nedenlerle istenmeyen bir 
doğal düşman özelliği taşımaktadır.  

6. MÜCADELESİ  
Hububat ve ürünleri zararlıları, ürüne değişik yollardan bulaşmaktadırlar. Kimi 
zararlılar ambarda vardır ve ürün ambara konulduktan sonra bulaşır. Kimi zaman 
ürüne ambar öncesi devrelerde bulaşır ve ambarda zararını sürdürür. Bazen ne 
ambar ne ürün bulaşıktır ve zararlı ya uçarak ya da değişik etkenlerin taşıyıcılığı ile 
ambara ve ürüne bulaşır. Bu nedenlerden dolayı söz konusu ürünlerin ambarlanma-
sında temel ilke, temiz ambara temiz ürün konulması ve ürünün ambarlama 
süresince bulaşmalardan korunması gerekir. Bu nedenle ürün daha ambara 
girmeden önce mücadele önlemleri uygulamaya konulmalıdır.  
Yukarıda belirtildiği gibi hububat ve mamullerinde zararlı olan türler, genel olarak 
aynı ortamda ortaklaşa zarar yapar. Bu nedenle uygulanacak mücadele önlemleri 
bunların tümünü hedef alacak biçimde düzenlenmiştir.  

6.1. Kültürel Önlemler  
Ambarda ürüne sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla; kültürel önlemler iki aşamalı 
olarak uygulamaya konulur.  
İlk aşamada ürün ambara konulmadan önceki önlemler uygulanır: 

– Ambar eski ürün artıklarından temizlenir,  
– Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.  
– Ambar serin, havadar, aydınlık ve aktarmaya olanak verecek şekilde 

bölmeli olması için gerekli önlemler alınır.  
– Ambarın iç ve dış yüzeyleri kireçle badana edilir.  
– Ambar zararlılarına konukçuluk edebilecek diğer gıda maddeleri ve eski 

ürün artıkları ambardan uzaklaştırılır.  
– Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. böceklere barınma olanağı 

sağlayacak girintiler sıva ile kapatılır.  
İkinci aşamada ürün ambara alınırken ve alındıktan sonraki önlemler 
uygulanır: 

– Yeni ürün eski üründen ayrı olarak depolanır  
– Ürünün nemi %13’ten fazla olmamalıdır  
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– Ürünün kırıksız olması; taş, toz vb. yabancı madde içermemesine özen 
gösterilir.  

– Ürün çuvallı ise ızgaralar üzerine istiflenir. Dökme ürün ise tek yığın 
olarak değil, bir kaç yığın halinde ambarlanır. Yığın ve istifler ile duvar 
arasında 0.5 m aralık bırakılır.  

– Ürün ambarda kaldığı sürece, en az 20 günlük aralarla kontrol edilir. Bu 
kontrollerde, üründe zararlı bulaşması olup olmadığı aranır. Ayrıca, 
mümkünse ürünün sıcaklık ve nemi ölçülerek, zararlılar için uygun 
ortam oluşup oluşmadığı incelenir. Zira sıcaklık ve nem zararlı 
gelişmesi için önemli ekolojik etkenler olduğundan, ürünün nemi 
%9’dan daha düşük ise böcek faaliyeti durur. %15 ve üzerindeki nem 
oranları ise zararlıyı ve zararı artırır. Hububatta ambar zararlıları için 
kritik sıcaklıklar ise şöyledir. 10°C ve altındaki sıcaklıklarda genelde 
böcek faaliyeti(üreme-zarar) durur. 15°C’de gelişme yavaştır. 20-
30°C’de ise uygun sıcaklıklardır. 35°C’de üreme durur. 40-42°C’de 
ölüm başlar.  

6.2. Kimyasal Mücadele  

Hububat ambar zararlıları için 4 ayrı yöntemle kimyasal mücadele uygulanır.  
 Boş ambar ilaçlaması,  
 Koruyucu ilaçlama, 
 Ürün fümigasyonu 
 Boşluk ilaçlaması,  

6.2.1. İlaçlama zamanı  
Boş ambar ilaçlaması: Kültürel önlemler bölümünde belirtilen ambarın kireçle 
badana edilmesi işleminden sonra, ambardaki olası bulaşmaları önlemek üzere, 
ambarlamadan 15 gün önce uygulanır.  
Koruyucu ilaçlama: Ürün ambara konulmadan önce, ürünü ambarlama sürecince 
böceklerden korumak amacıyla uygulanır.  
Dolu ambar ilaçlaması: Ürün ambarda iken bulaşma görüldüğünde gazlama 
şeklinde uygulanır. Ürünün ambarlama süresi içinde kültürel önlemler bölümünde 
belirtilen periyodik kontrollerde zararlı bulaşması görüldüğünde, önce bu 
bulaşmanın düzeyi saptanır. Bunun için çuvalla ya da dökme ürünün değişik yer ve 
derinliklerinden ürün alınarak paçal yapılır. Bu paçaldan 500 g örnek çekilir. Bu 
örnekte 3 ya da daha fazla zararlı görüldüğünde dolu ambar ilaçlaması yapılır.  
Ancak, Kapra böceği iç ve dış karantina zararlısı olduğundan, tek böcek saptan-
ması halinde dahi uygulama yapılır.  
Bu uygulama ambar öncesi dönemdeki bulaşmalar için de yapılır ve ürünün 
ambara canlı organizma içermeden konulması sağlanır. Ayrıca koruyucu olarak 
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ilaçlanmış üründe aynı düzeyde bulaşma saptanırsa bu ürüne de dolu ambar 
ilaçlaması uygulanır.  
Boşluk ilaçlaması: Un üretilen ya da depolanan birimlerde bulaşma görüldüğünde 
uygulanır.  

6.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

6.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Boş ambar ilaçlaması: Basınçlı pülverizatör veya atomizör kullanılır.  

Koruyucu ilaçlama: Ürünün ilaçla karışımını sağlamak için, ilaçlama bidonla-
rından yararlanılabilir. Ya da bu karışımı sağlamak için ürünün üzerine döküleceği 
polietilen örtü ve branda bezi ile karıştırıcı olarak kürekten yararlanılabilir.  

Dolu ambar ilaçlaması: Bu ilaçlama, gazlama (Fümigasyon) yöntemi ile uygula-
nacağı için gaz geçirmez oda (fümigatuvar) ya da çadır gereklidir. Metil bromit 
uygulamasında aplikatör veya anahtar kullanılır. Alüminyum fosfit ise sonda veya 
el ile uygulanır. Ayrıca Metil bromit ile çadır altı uygulamaları için kum torbaları 
ve gaz dağıtım düzeni kullanılır.  

Boşluk ilaçlaması: Uygun pülverizatör veya atomizörle yapılır.  

6.2.4. İlaçlama tekniği  

Boş ambar ilaçlaması: Uygulama için ambarın tüm yüzeylerinin alanı hesaplanır. 
Bu alan için harcanacak ilaç, önceden kalibrasyon yapılarak, hesaplanan 
miktardaki su ile karıştırılır, bu karışım ile ambarın tüm yüzeyleri yıkama şeklinde 
ilaçlanır.  

Koruyucu ilaçlama: Burada uygulanacak teknik, ilaçla ürünün homojen karışımı-
nı sağlayacak yeterlikte olmalıdır. Bunun için küçük miktarlardaki hububat için 
ilaçlama bidonları amaca uygun olarak kullanılır. Bidon içine ilaçlanacak hububat 
ve yeterli ilaç konulduktan sonra bidon 4-5 dakika süreyle çevrilir. Bundan sonra 
ürün alınarak ambara konulur. İlaçlanacak ürün miktarı fazla ise birer tonluk 
partiler halinde ilaçlanır. Bu miktar hububat, uygun bir örtü üzerine dökülür. 
Yeterli miktardaki ilaç, yığın üzerine  homojen bir şekilde dağıtılır. Daha sonra 
yığın kürekle 5-6 kez aktarılarak karışım sağlanır ve ürün ambara alınır.  

Ürün fümigasyonu: Metil bromit ve Alüminyum fosfit etkili maddeli fümigant-
larla yapılan bu ilaçlamada fümigasyon tekniği uygulanır. Bu uygulamada bulaşık 
ürün gaz geçirmez bir oda ya da çadır altına alınarak bu ortama ekli tabloda 
belirtilen dozda fümigant verilir ve ürün gerekli süre içinde bu ortamda tutulur. 
Metil bromit ile yapılan uygulamalarla doz ve çevre sıcaklığına bağlı olmakla 
birlikte süre genellikle 24 saattir. Alüminyum fosfit uygulamalarında ise süre çevre 
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sıcaklığına bağlıdır. Bu süre 12–15°C’de 5 gün, 15–20°C ve üstündeki sıcaklık-
larda ise 3 gündür.  

Diklorvos uygulamalarında bir ton ürüne bir litre ilaçlı su püskürtülerek ürünün 
üzeri en az 24 saat süreyle kapatılır. Bu uygulamada sıcaklık en az 25°C olmalıdır. 

Dolu ambar ilaçlaması ve fümigasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için "Alüminyum 
Fosfit, Metil Bromit ve Diklorvos Etkili Maddeli Preparatların, Depolanmış 
Ürün Zararlılarına Karşı, Fümigasyon Yöntemine Göre Uygulanması” 
talimatına bakınız (Cilt I, Sayfa 248).  

Boşluk ilaçlaması: Diklorvos etkili maddeli preparatların buhar etkisinden 
yararlanmak amacına yönelik olan bu ilaçlama un üreten ve depolayan birimlerde 
istif, yığın veya makine aralarındaki boşluklara uygulanır. İlaçlanan birim en az 16 
saat kapalı tutulur. Dolu ambar ilaçlaması ve boşluk ilaçlaması ile ilgili ayrıntılı 
bilgi için" Alüminyum fosfit, Metil bromit ve Diklorvos etkili maddeli 
preparatların ambar zararlılarına karşı fümigasyon yöntemine göre uygulanması ile 
ilgili teknik talimata bakınız.  

7. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Boş ambar ilaçlamasında beklenti ambardaki tüm zararlıların ölmesidir. İlaçlama 
öncesi ambara ürün konulmadan önce ambar köşe bucak taranarak canlı ve ölü 
zararlı durumuna göre ilaçlamanın başarılı olup olmadığı denetlenir.  

Koruyucu ilaçlama ile ürünün, en az 6 ay süre ile zararlılardan korunması 
amaçlanır. İlaçlamadan sonra, aylık aralıklarla, ürünün değişik kesimlerinden 
örnekler alınır. Bu örnekler oda koşullarında 6 gün bekletildikten sonra canlı zararlı 
organizma içerip içermediği incelenerek ilacın etkisinin sürekliliği kontrol edilir.  

Dolu ambar ilaçlamasının yöntemi olan fümigasyondan %100 etki beklenir. 
Fümigasyonun etkisini saptamak amacıyla, fümigasyondan sonra üründen alınacak 
örneklerde canlı ergin, larva ve pupa olup olmadığı araştırılır. Daha sonra bu 
örnekler, tane içinde gelişen böcekler için bir süre (2 ay kadar) bekletilir. Böcek 
çıkışı olup olmadığı saptanır. Tüm bu incelemelerden elde edilen sonuçlara göre 
fümigasyonun başarılı olup olmadığı belirlenir.  

Boş ambar fümigasyonunda hedef, fümigasyon yapılan yerdeki tüm zararlıların 
ölmesidir. Fümigasyon sonunda, ortamdaki canlı/ölü zararlı durumu belirlenerek 
ilaçlamanın başarısı belirlenir.   

Hububat ambar zararlılarına karşı mücadele uygulamaları, olası bulaşmaların 
önlenmesi ve olan bulaşmaların yok edilmesi amacı ile yapılır. Başka bir deyimle, 
hedef zararın oluşmaması yada olduğu noktada durdurulmasıdır.  

Dolu ambar ilaçlamalarında, çevre ile ilgili bazı sorunların önlenmesi üzerinde 
durulmalıdır. Bu uygulamalar mümkün mertebe meskûn yerlerden uzak yerlerde 
yapılmalı, uygulama ortamlarında bir uyarı işareti kesinlikle bulunmalı ve 
fümigasyon işlemi bu konuda yetişmiş teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır.  
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KURU MEYVE ZARARLILARI 
 

1. SORUN OLAN ZARARLILAR  

Kuru incir kurdu  [Ephestia cautella (Walk.)  (Lep.: Pyralidae)]   
Kuru meyve güvesi [Plodia interpunctella Hubn.  (Lep.: Pyralidae)] 
Kuru üzüm güvesi  [Ephestia figuliella (Greg.)  (Lep.: Pyralidae)]   
İç fındık güvesi  [Paralipsa gularis (Zell.)  (Lep.: Galleriidae)] 
Ekşilik böcekleri  [Carpophilus spp.  (Col.: Nitidulidae)] 
Testereli böcek  [Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae)] 
Kuru meyve akarı  [Carpoglyphus lactis (L.)  (Acarina: Carpoglyphidae)] 

2. TANIMLARI VE YAŞAYIŞLARI  

Kuruincir kurdu (Ephestia cautella) (Şekil 139): 

Erginlerin kanat açıklığı 16-20, boyları 9-10 mm’dir. Ön kanatlar gri renklidir ve 
üzerlerinde koyu renkli, zikzak biçimli iki bant bulunur. Arka kanatlar beyazımsı 
gri renkli ve saçaklıdır. Yumurta oval şekilli ve beyaz renklidir. Açılıma doğru 
renk sarımsı turuncuya döner. Olgun larva 10 mm boyundadır. Sırtı pembemsi, 
diğer bölümleri kirli beyaz renklidir. Vücut koyu renkli halkalardan çıkan kıllarla 
kaplıdır. Pupa kokon içinde 6-8 mm boyunda ve kahve renklidir.  

 
Şekil 139. Kuru incir kurdu ergini (a), larvası (b) ve zararı (c). 

Erginler 1-2 hafta yaşarlar. Ergin dişi bu sürede ortalama 230-270 adet yumurtayı 
gıda ortamına bırakır. Larva 5 gömlek değiştirdikten sonra pupa olur. Uygun 
koşullarda gelişme süresi 42-52 gündür. Bu zararlı Karadeniz Bölgesi fındık 
depolarında 3 döl verir. Ege bölgesinde ise sergilerde yumurta bıraktıkları 
incirlerin depolara alınması nedeniyle döl sayısı 4’e kadar çıkabilir.  
Kurumeyve güvesi (Plodia interpunctella) (Şekil 137): 
Erginin ön kanatlarının dip kısmı sarı, uç kısmı kırmızı ve koyu lekelidir. Boyu 
ortalama 9 mm, kanat açıklığı 18 mm’dir. Arka kanatlar sarımsı gri renklidir  

Larva kirli beyazdan pembemsi kreme kadar değişen renklere sahiptir. Larva boyu 
10-12 mm uzunluğundadır. Pupa kokon içinde, kahve renkli 6-8 mm boydadır.  

a b c 
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Erginler pupa döneminden çıkar çıkmaz çiftleşerek yumurta bırakmaya başlarlar. 
Ergin dişi 2-4 haftalık yaşamı süresince gıda ortamına 300-400 kadar yumurta 
bırakır. Larva 5 gömlek değiştirdikten sonra kokon örerek pupa olur. Gelişme 
süresi uygun koşullarda 37-52 gündür. Yılda, iklim koşullarına göre 2-5 döl verir.  

Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella) (Şekil 140): 

Ergin kırmızı, ender olarak açık sarı renkli olup, 8-9 mm boyundadır. Kanat 
açıklığı 18-20 mm’dir. Ön kanatlar enine koyu renk bantlıdır. Arka kanatlar daha 

açık renkli ve saçaklıdır.  

Yumurta, larva ve pupanın mor-
folojik özellikleri Kuruincir kur-
duna benzer.  

Erginler 24 gün yaşar. Ergin dişi, 
bu sürede 350 kadar yumurta 
bırakır. Uygun koşullarda gelişme 
süresi 43 gündür. Yılda 3-4 döl 
verir.  

 

İç fındık güvesi (Paralipsa gularis) (Şekil 141): 

Erginlerin kanat açıklığı 22-23 mm’dir. Ön 
kanatlar, gri, esmer ile gri maviden kahve-
rengimsi toprak rengine kadar değişen 
renklerde olmaktadır. Dişi kelebeğin ön 
kanadının ortasında büyükçe bir siyah leke 
bulunur. Erkeklerde bu leke daha küçüktür. 
Yumurta 0.7 mm boyda, oval şekilli ve 
beyaz renklidir. Larva olgunlaştığında 20-
25 mm boyda, sarımsı, bazen pembe renkli 
ve kıllıdır. Pupa kokon içindedir. 
Kışı olgun larva halinde depolarda geçirir. 
Mayıs-temmuz aylarında ergin  hale gelir. 

Dişi yaşamı süresince ortalama 238 adet yumurta bırakır. Yılda 1 döl verir.  

Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.)(Şekil 142): 
Ülkemizde Urophorus humeralis (Fabricius), Carpophilus hemipterus L., C.bipus-
tulatus Heer, C.mutilatus Erichson, C.obsoletus Germ. ve C.quadrisignatus 
Erichson türleri saptanmıştır. Ancak depolanmamış kuru meyveler açısından sade-
ce Carpophilus hemipterus (L.) türü önem taşımaktadır. Erginler 3.0–3.5 mm bo-
yundadır. Genel rengi türlere göre koyu kahverengi-kahverengi arasında değişir ve 
kanatlarının (kın kanatlar) üzerinde sarımsı gri renkli bantlar ve noktalar bulunur. 
Kanatlar abdomeni tam olarak örtmez. Yumurta dar, uzun şekilli ve saydam beyaz 

 
Şekil 140. Kuru üzüm güvesi.  

 
Şekil 141. İç fındık güvesi ergini. 
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renklidir. Larva silindirik şekilli, 6-7 mm boydadır. Baş ve son vücut segmenti 
esmer, diğer bölümler beyaz renktedir. Pupa 3-4 mm boyda, parlak beyaz renklidir.  

 

   
Şekil 142. Carpophilus hemipterus (a), Urophorus humeralis (b), C.mutilatus 

(c), C.dimidiatus (d), C.bipustulatus (e), C.hemipterus larvası (f), 
konukçusunda beslenen Ekşilik böcekleri (g). 

Erginler iyi uçarlar ve bu özellikleri ile depolardan bahçelere uçarak olgun meyve-
lere yumurtalarını bırakırlar. Larva meyve içinde beslenerek gelişir. Uygun koşul-
larda gelişme süresi 4-5 haftadır. Ergin dişinin 1000 kadar yumurta bırakabildiği 
saptanmıştır. Kışlama dönemini doğada ve depoda meyve içinde geçirir. Yılda 5 
döl verir.  
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) (Şekil 129): 
İnce uzun ve yassı şekilli, kırmızıdan koyu kahveye kadar değişen renkte bir 
böcektir. Boyu 2.5-3 mm’dir. Pronotumun her iki yanında 
6’şar adet testere dişi şeklinde çıkıntı vardır. Yumurta 
beyaz renkli ince ve uzun şekillidir. Larva silindirik 
şekilli beyaz renkli ve 3 mm uzunluktadır. Pupa krem 
renginde 3.5-5.0 mm boyundadır. 
Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis) (Şekil 143): 
Ergin saydam renkte, 0.4 mm boyda, oval ve basık şekil-
lidir. Ergin 4 çift bacağa sahiptir. Vücudun sonunda ve 
bacaklarda uzun kıllar vardır. Yumurta saydam ve parlak 
görünümlüdür. Larva ergine benzer ancak 3 çift bacağa 
sahiptir. Nimf dönemlerinde de 4 çift bacağa sahiptir. 

 
Şekil 143. Kuru meyve 

akarı. 

e f g 

a b c d 
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Erginler 40–50 gün yaşar. Bu sürede dişi 25–30 adet yumurta bırakır. Uygun 
koşullarda gelişme süresi 15–20 gündür. Yüksek orantılı nemi ve sıcaklığı seven bu 
tür uygun koşullarda yılda pek çok döl verir. 
3. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞLARI  

İncir kurdu, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi ve İç fındık güvesi’nin zarar ve 
beslenme biçimleri birbirine benzer. Bu güveler yalnız larva döneminde beslenir ve 
zarar yaparlar. Larvalar bulundukları gıda ortamında beslenerek ürün kayıplarına 
neden olurlar. Buna ek olarak çıkardıkları pislikler ve değiştirdikleri gömlek ve baş 
kapsülü kalıntıları ile ürünün niteliğini bozarlar. İncir kurdu, Kuru meyve güvesi ve 
Kuru incir güvesi’nin Ege Bölgesinde kuru incirin sergi döneminde %12-23, 
depolarda ise %39-68 oranında kayıplara neden olabildikleri tespit edilmiştir. 
Ayrıca bu zararlıların larva döneminde incir içine bıraktığı baş kapsülleri, dış 
satımda tıkanmaya yol açabilmektedir. İç fındık güvesi ve Kuru meyve güvesi 
diğer güvelerle birlikte Karadeniz Bölgesi fındık depolarında %20 dolayında 
bulaşmaya yol açmaktadırlar. Yapılan bir çalışmada bir İç fındık güvesi larvası 0.8 
g, bir İncir kurdu larvası 0.6 g, bir Kuru meyve güvesi larvasının 0.5 g fındık 
tükettiği ortaya konulmuştur. Ayrıca Kuru meyve güvesi, Malatya ili ve 
dolaylarında kuru kayısılarda önemli zararlara neden olmaktadır.  

Ekşilik böcekleri bir taraftan kuru meyvelerde zararlı olurken, diğer taraftan bu 
ürünlerde çürüme ve ekşimelere neden olan Aspergillus spp., Alternaria spp. ve 
Penicillum spp. gibi funguslara taşıyıcılık yaparlar.  

Ekşilik böceklerinin bu taşıyıcılıkları, Kuru incirde son yıllarda ortaya çıkan ve dış 
satışta sorunlara yol açan aflatoksin oluşumuna neden olmaktadır. Ekşilik 
böceklerinin çok yönlü zararları sonunda ürünün kalitesinin düştüğü, ayrıca 
tüketimde sağlık yönünden sakıncalar ortaya çıktığı ve özellikle incirde kurtlanma 
oranının arttığı göze çarpmaktadır. Testereli böcekler, özellikle uzun süre 
depolanan kuru üzümde ekonomik önemde zarara sebep olurlar. Kuru meyve 
akarının son yıllarda Ege bölgesinde kuru incir ve kuru üzüm depolarında zararları 
görülmektedir. Zararlı uygun koşulları bulduğu takdirde popülasyon yoğunluğunu 
artırır. Bu artış üründe akar kalıntıları nedeniyle ürün kayıplarına yol açar. 

Kuru meyve zararlılarından İç fındık güvesi Doğu Karadeniz Bölgesinde, Ekşilik 
böcekleri Ege bölgesinde yaygındır. Diğer zararlıların ise tüm bölgelerde yaygın 
oldukları söylenebilir.  

4. KONUKÇULARI  

Kuru meyve zararlıları çok konukçulu zararlılardır. Ancak bu zararlıların birinci 
derecede tercih ettiği konukçular; incir, üzüm, erik, kayısı, hurma vb. kuru 
meyvelerdir. Zararlıların bu tercihinin yanı sıra beslendikleri diğer konukçular 
aşağıda belirtilmiştir.  

İncir kurdu, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi ve İç fındık güvesi: Kestane, 
ceviz, iç fındık, antepfıstığı, yer fıstığı, badem, susam, ayçiçeği vb. yağlı 
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tohumlarda; hububat ve mamulleri, kakao, süt tozu, baharat, keçiboynuzu vb. 
materyaller.  

Ekşilik böcekleri: Kayısı, üzüm, elma, şeftali, armut, Trabzon hurması, portakal, 
nar, ayva vb. meyvelerin yaş ve kuru dönemlerinde; hububat ve mamullerinde, 
ceviz, fındık, yerfıstığı, kakao vb. Materyaller.  

Testereli böcek: hububat ve mamulleri ile kurutulmuş meyve ve kurutulmuş 
sebzeler. 

Kuru meyve akarı: Şeker içeren ve fermente olan ürünlerde zararlıdır. Özellikle 
incir, üzüm, kayısı vb. kuru meyvelerin şeker salgıları üzerinde beslenirler. Ayrıca 
marmelat, peynir, maya, meyve suları artıkları, süt, bira, şarap gibi fermente olan 
ürünler üzerinde zarar yaparlar.  

5. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  

Ülkemizde depolanmış kuru meyvelerde zararlı güvelerin ortak doğal düşmanı 
olarak Hymenoptera takımına bağlı aşağıdaki parazit türler saptanmıştır.  

Braconidae familyasından; Phanerotoma flavitestacea Fisher, Apanteles merula 
Reinhard, Bracon hebetor Say. Ichnomonidae familyasından, Diadegma 
chrysosticta Gmel., Mesostenus transfuga Grav. ve Venturia canescens Grav.  
Pachycrepoideus vindemiae (Rond.). 

Bu parazit türlerden B.hebetor türü ile Ege bölgesinde incir depolarında kitle 
üretim ve salım çalışmaları yapılmıştır. Parazit, baskısının olgun larva popülâsyonu 
üzerinde oldukça etkili olduğu ancak, zararın önlenmesi yönünde yararlı olmadığı 
anlaşılmıştır. "İncir yönetmeliği" yürürlüğe girdikten sonra üretim çalışmalarına 
son verilmiştir.  

6. MÜCADELESİ  

Kuru meyve zararlıları ile mücadelede temel ilke, temiz ambara temiz ürün 
koymak ve ürünü ambarlama süresince bulaşmalardan korumaktır. Bu amaca 
ulaşmak için kültürel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve karantina önlemlerinin 
entegre biçimde uygulanması gerekir.  

6.1. Kültürel Önlemler  

Kuru incir zararlıları için önlemlere bahçe döneminden itibaren, aşağıda 
belirtilen tedbirlerle başlanır:  

– Bahçelerde zararlılara barınak olabilecek kuru dallar, işi bitmiş ilekler 
bahar aylarında toplanıp yakılmalı ve toprak sürülmelidir.  

– Hasat döneminde ürün kerevetler üzerinde kurutulmalı ve ürünü 
bulaşmalardan korumak amacıyla geceleri kerevetler üst üste konularak 
üzerleri örtülmelidir.  
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– Ağaç altına düşen buruk incirler, sabah ve akşam olmak üzere en az iki kez 
toplanarak sergilere konulmalıdır.  

– Kuruyan incirler, sergilerden her gün, gün ışığında seçilip alınmalıdır. 
– Sergilerden alınan kuru incirler hurda ve incir olmak üzere seçilerek ayrı 

ayrı yığın yapılmalıdır.   
– Elde edilen kuru incirin bahçe deposunda birikmesine meydan 

verilmemeli, küçük partiler halinde de olsa en kısa zamanda alım 
merkezlerine ulaştırılmalıdır. Hatta her gün elde edilen ürünün alım 
merkezlerine ulaştırılmasının yararlı ve zorunlu olduğu gözden uzak 
tutulmamalıdır.  

– Bahçe depolarında ve sergilerde geceleri herhangi bir amaçla ışık 
yakılmamalıdır.  

Kuru meyve depolanacak depolarda aşağıdaki kültürel önlemler alınır:  
– Ambarda zararlılara barınak olabilecek yarık, çatlak vb. girintiler sıva ile 

kapatılır. 
– Ambar önceki yılın ürün kalıntılarından temizlenir.  
– Ambarlama süresince zararlı girişini önlemek üzere kapı ve pencerelere 

uygun sıklıkta tel geçirilir.  
– Ambarda bir yıl önceden çuval, kutu, sepet ve diğer ambalaj materyali 

kullanılmadan fümige edilir.  
– Ambarın iç ve dış yüzeyleri kireçle badana edilir.  
– Ambarın serin, aydınlık ve havadar olması için gerekli önlemler alınır. 

Ürün çuvallı ise ızgara üstüne istiflenir. Dökme ise tek yığın olarak değil, 
fazla yüksek olmayan yığınlar halinde ambarlanır. İstif ve yığınlar ile 
duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.  

– Eski ürün ile yeni ürün veya bulaşık ürün ile temiz ürün ayrı ayrı depolanır.  
– Geceleri depolarda ışık yakmaktan kaçınılır. Yakma zorunluluğu varsa ışık 

çevresine feromon tuzakları asılır.  
– Ürün nakliyatı gündüz yapılır. Gece yapılma zorunluluğu veren ürünün 

üzeri branda ile sıkıca örtülür.  

6.2. Biyoteknolojik Mücadele  

Bu mücadele yöntemi, incir bahçelerinde Ekşilik böcekleri ve Sirke sinekleri için 
kullanılır. Bu zararlılar, ilkbahardan itibaren incir bahçelerine asılacak çekici yem 
tuzakları tarafından yoğun olarak yakalanabilir. Bu yem tuzağının çekici maddesi, 
“220 g incir, 0.5 litre su ve 1 g maya”dan oluşur. Bu maddeleri içeren kabın üst 
kısmında böcek toplama bölümü bulunur. Kabın ağzında zararlıların içeriye 
girmesine uygun sıklıkta bir tel bulunur. Yem tarafından çekilerek içeri giren 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
 

232 

T 
A 

G 
E 

M



 ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                 CİLT  I 

böcek, fitile emdirilerek toplama bölümüne yerleştirilen Diklorvos buharlarının 
etkisi ile ölür. Tuzağın etkili maddesi ve ilaçlı fitil 15 günde bir yenilenir. 
Bahçelerde dekara 1 adet hesabı ile kullanılan tuzaklar, ilkbahar başından itibaren 
kışlaktan çıkan böcek popülasyonunu etkilediği için bu zararlıların gelecek dölleri 
ile oluşacak popülasyon üzerinde yüksek oranda etkili olmaktadır.  

6.3. Kimyasal Mücadele  

Kuru meyve zararlılarına karşı kimyasal mücadele;  

• Boş ambar ilaçlaması  

• Ambarlanacak ürünün fümigasyonu  

• Dolu ambar ilaçlaması olmak üzere 3 şekilde uygulanır.  

6.3.1. İlaçlama zamanı 

Boş ambar ilaçlaması: Depoda yukarıda belirtilen kültürel önlemler alındıktan ve 
ambar kireçle badana edildikten sonra yapılır.  

Fümigasyon: Depolama öncesi dönemde bulaşma almış olan ürünlere, 
depolamanın başında uygulanır.  

Dolu ambar ilaçlaması: depolama süresinde bulaşma görüldüğü takdirde 
uygulanır.  

Bu uygulama depoda bulunan ostikolu tuzaklarda 3-4, açık tuzaklarında 10-15 
ergin böcek görüldüğünde yapılır.  

6.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

6.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Boş ve dolu ambar ilaçlamasında basınçlı sırt pülverizatörü ve atomizör kullanılır.  

Fümigasyon atmosferik ve vakumlu olmak üzere iki yöntemle uygulanır. Vakumlu 
fümigasyon bu amaçla özel olarak hazırlanmış fümigatuvarlarda uygulanır. Bu 
fümigatuvar basınca dayanıklı bir metal hücre, hava boşaltma, gaz veren ve 
aspirasyon düzeninden oluşur. Atmosferik fümigasyon ise çadır altı veya gaz 
geçirmez özel odalarda (fümigatuvar) uygulanır. Atmosferik fümigasyon için 
bunlardan başka aplikatör, kum torbası, vantilatör, aspiratör ve gaz dağıtım düzeni 
gibi materyaller gereklidir.  

6.3.4. İlaçlama tekniği  

Boş ambar ilaçlaması: Ambarın tüm yüzeyleri hesaplanır. Ayrıca ambara 
harcanacak su miktarı kalibrasyon yapılarak bulunur. Ambar için gerekli su ve ilaç 
ile hazırlanan karışım, ambarın tüm yüzeylerine yıkama şeklinde pülverize edilir. 
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Bu uygulamada su emen yüzeyler için ilaçların WP formları, su emmeyen yüzeyler 
için ise emülsiyon formları kullanılmalıdır.  

Vakumlu fümigasyon: Zaman kısıtlı ise ve uygulama olanağı varsa vakumlu 
fümigasyon tercih edilir. Vakumlu fümigasyonda bulaşık ürün basınca dayanıklı 
metal hücreye konulur ve hücre kapatılır. Hava boşaltma düzeni çalıştırılarak, 
hücrede bulunan hava belli bir basınç düzeyine dek boşaltılır. Bu işlemden sonra 
hücreye, önerilen dozda Metil bromit, hava ile karışık biçimde verilir. Süre 
dolduktan sonra aspirasyon düzeni çalıştırılarak gazın hücreden tahliyesi sağlanır. 
Vakumlu fümigasyonda süre kısa, fümigant dozu ise yüksektir.  

Atmosferik fümigasyon: bulaşık ürün gaz geçirmez çadır altına veya gaz 
geçirmez odaya konulur. Gerekli miktarda fümigant verilir ve ürün belli bir sürede 
bu ortamda tutulur. Metil bromit ile yapılan fümigasyonda süre genellikle 24 
saattir. Alüminyum fosfit ise süre çevre sıcaklığına bağlıdır. Bu süre; 

– 10-15°C’de 5 gün,  
– 16-20°C’de 4 gün,  
– 20°C’nin üstünde ise 3 gündür.  

Süre dolduktan sonra çadır veya oda açılarak havalandırma işlemi tamamlanır ve  
fümigasyona son verilir. Alüminyum fosfit ile yapılan içfındık fümigasyonunda 
tabletlerin ürüne değmemesine özen gösterilmelidir.  

Depolama süresince bulaşma görüldüğü taktirde Alüminyum fosfit veya Diklorvos 
etkili maddeli preparatlarla fümigasyon tekniği ile uygulama yapılır. Ancak 
Diklorvos etkili maddeli preparatlar atomizör ile sisleme şeklinde ambar 
boşluklarına pülverize edilir ve ambar 24 saat kapalı tutulur. Bu uygulama haftalık 
aralıklarla yinelenir.  

Dolu ambar ilaçlaması ve fümigasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için "Alüminyum 
Fosfit, Metil Bromit Ve Diklorvos Etkili Maddeli Preparatların, Depolanmış 
Ürün Zararlılarına Karşı, Fümigasyon Yöntemine Göre Uygulanması” 
talimatına bakınız.  

7. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Yukarıda sözü edilen mücadele önlemleri ile kuru meyve zararlılarına karşı başarılı 
olunabilmektedir.  

Ekşilik böceklerini tuzakla yakalamak amacıyla incir bahçelerine asılan tuzakların 
etkinliği tuzakların etkili maddelerin yenilenmesi sırasında tuzakta yakalanan 
böcekler sayılarak belirlenebilir. Böylece tuzakların sezon boyunca yakaladığı 
toplam böcek sayısı ve başarısı saptanmış olur. Ayrıca bu sayı böceklerin incir 
hasadına kadar verdiği 2 döl ve ergin dişilerin bıraktıkları yumurta sayıları göz 
önüne alınarak değerlendirilirse, tuzakların sonraki popülâsyonları kırma 
yönündeki başarısı da ortaya konulmuş olur.  
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Kimyasal mücadelede boş ambar ilaçlamasından tüm zararlıların ölmesi beklenir. 
İlaçlamadan sonra köşe bucak taranır ve canlı-ölü zararlı duruma göre ilaçlamanın 
başarısı belirlenir.  

Fümigasyon uygulamalarında zararlıların tüm devrelerine %100 etki beklenir. 
Bunu irdelemek amacıyla fümigasyondan sonra fümige edilen ürünün değişik 
kesimlerinden örnekler alınır. Alınacak örnek miktarı en az %0.1 oranında 
olmalıdır. Bu örneklerde canlı ergin, larva, pupa olup olmadığı araştırılır. Örnekler 
fümigasyonun yumurtalara etkisini incelemek üzere oda koşullarında 2-3 ay kadar 
bekletildikten sonra zararlı çıkış olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontrol sonuçları 
ile fümigasyonun başarısı belirlenmiş olur.  

Alüminyum fosfit ile yapılan dolu depo ilaçlamasının başarısı, fümigasyonda 
olduğu gibi incelenir. Diklorvos ile yapılan ilaçlamalarda ise değerlendirilme 
tuzaklarla yapılır. İlaçlamadan sonra tuzakta yakalanan böcek sayıları, ilaçlamadan 
önce tuzakta yakalanan böcek sayıları kıyaslanarak uygulama değerlendirilir.  

 

 

 

MISIR DEPO ZARARLILARI 
 

I. SORUN OLAN ZARARLILAR  

Arpa güvesi  [Sitotroga cerealella (Oliv.)  (Lep.: Gelechiidae)] 
Pirinç biti  [Sitophilus oryzae (L.)  (Col.: Curculionidae)] 
Mısır biti  [Sitophilus zeamais Motsch.  (Col.: Curculionidae)] 

2. TANIMLARI VE YAŞAYIŞLARI  

Arpa güvesi (Sitotroga cerealella ) (Şekil 134):  

Ergin sarımsı veya sarımsı esmer renklidir. Ergin dişi 5–7, erkek 4–5 mm boydadır. 
Antenler vücuttan uzundur. Kanat açıklığı 12-14 mm’dir. Vücutları uzun tüylerle 
kaplıdır. Yumurta, önce gri beyaz sonraları kırmızımsı renkte ve elips biçimdedir. 
Larva beyaz veya pembemsi renkte, kıllı vücutlu ve olgunlaştığında 4–5 mm 
boydadır. Pupa parlak saman renkli 4.5–5.0 mm uzunluğundadır.  

Arpa güvesi ürüne daha tarlada iken bulaşır. Mayıs ayında ambarları terk eden 
güveler çiftleşir ve yumurtalarını olgunlaşmakta olan hububat başaklarına 
bırakırlar. Ambarda ise dişiler, yumurtalarını hububat taneleri üzerine bırakırlar. 
Ürün genellikle tarladan bulaşık gelir. Bir dişi 100-300 hatta 400 kadar yumurta 
bırakır. Çıkan larva tane içine girerek beslenmeye başlar. Larva ve pupa dönemini 
tane içinde geçirir. Olgun larva, pupa olmadan önce ergin için çıkış deliği açar, 
uygun koşullarda süresi 46-58 gündür ve yılda 3-4 döl verir.  
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Pirinç biti (Sitophilus oryzae) (Şekil 123): 
Ergin rengi kırmızımsı esmer ile kahverengi arasında değişir. Boyu 2.5–4.0 
mm’dir. Baş kısmında, ucunda ağız parçalarının yer aldığı uzun bir hortum vardır. 
Prono-tum ve kın kanatlar üzerinde uzunca derin noktalar bulunur. Protoraksta ise 
olduk-ça sık nokta şeklinde çukurluklar bulunur. Kın kanatlar üzerinde dört tane 
kırmı-zımtırak sarı leke vardır. Pirinç biti erginleri, iyi gelişmiş zar kanatları ile 
uçma yeteneğine sahiptir. Yumurtalar parlak beyaz rengindedir. Larva, beyaz 
sarımsı renkli, 2.5–3.0 mm boyda ve bacaksızdır. Başları kahverengi olup daima 
kıvrık olarak dururlar. Pupa, önce beyaz, sonra sarımsı renkli olup, 3.5–4.5 mm 
boydadır.  
Pupa döneminden çıkan erginler bir hafta sonra çiftleşir ve yumurta bırakmaya 
başlar. Yumurtalarını mısır tanesinin genellikle embriyo kısmına yakın yerlerden 
ağız parçaları ile açtıkları deliklere bırakırlar. Ergin dişi, bu deliği ağzından 
salgıladığı bir madde ile kapatır. Larva ve pupa dönemini tane içinde geçirir. 
Erginler 6-8 ay yaşarlar ve bu süre içinde 120-280 yumurta bırakır. Yılda 5-6 döl 
verir. Bu türde kanatlar gelişmiş olduğundan uçabilirler ve yaz aylarında tarlada 
bulunan mısır koçanları üzerindeki tanelere yumurta bırakırlar. Hasatla birlikte 
ambara geçirerek burada zararlı olur 
Mısır biti (Sitophilus zeamais) (Şekil 144): 
Morfolojik olarak Pirinç bitine çok benzer. Kın kanatlar üzerinde bulunan 4 
kırmızımtırak sarı leke, Pirinç bitine göre daha kesin sınırlı ve ufaktır. Protoraks 
üzerindeki lekeler daha derindir. Antenlerin ikinci segmenti, üçüncünün iki 
mislidir. Pirinç bitinde ise bu halka, üçüncüden biraz uzundur.  
Biyolojisi Pirinç biti’ne çok benzer.  

   

Şekil 144. Mısır biti ergini (a), larvası (b), zararı(c,d). 

 
3. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Sözü edilen zararlılar, mısır tanelerini yiyerek beslenmeleri sonucunda üründe kali-
te ve ağırlık yönünden kayıplar meydana getirmektedirler. Ayrıca güveler ördükleri 
kokon ve değiştirdikleri gömlek artıkları ile de zararlı olmaktadır. Yenik tanelerde 

a b c d 
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çimlenme oranı önemli ölçüde düşeceğinden ürünün tohumluk özelliği azalır. 
Yoğun bulaşmalarda kızışma ve kokuşmalar meydana getirirler. Ambarlanmış 
tahıllarda zarar yapan böceklerin neden oldukları ürün kaybı kesin verilere dayan-
mamakla birlikte yılda ortalama %10 dolaylarında kabul edilmektedir. Bu kaybın, 
değer yönünden ve yüksek düzeydeki ambarlanmış üründe ortaya çıkması, sorunun 
ekonomik önemini daha da artırmaktadır. Üç zararlı da Ülkemizin tüm bölgelerin-
de bulunmakla beraber, Karadeniz Bölgesinde daha da yaygın olarak bulunmak-
tadır. 
4. KONUKÇULARI  
Her üç zararlı da başta mısır olmak üzere tüm hububat çeşitlerinde zararlıdır.  
5. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Ülkemizde Arpa güvesi’nin larva ve pupa predatörü olarak Pyemotes ventricosus 
Newp. (Acarina: Pediculoididae) ve yumurta paraziti olarak da Trichogramma 
evenescens Westwoout. (Hym.: Trichogrammatidae) saptanmıştır. Fakat etkinlik-
leri ile ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılmamıştır.  
6. MÜCADELESİ  
6.1. Kültürel Önlemler  
Depoda bulunan temiz ürüne dışardan uçarak gelen erginlerin meydana getire-
bileceği bulaşmalardan korumak için, pencerelere bu zararlıların geçemeyeceği 
sıklıkta kafes telleri takılmalıdır. Depoya bulaşık ürün, çuval ve malzeme 
konulmamalı, eski ürün artıkları temizlenerek yok edilmelidir. 
6.2. Kimyasal Mücadele  
6.2.1. İlaçlama zamanı 
Boş ambar ilaçlaması: yeni ürün ambara alınmadan 15 gün önce ambar 
temizlenip kireçle badana edildikten sonra uygulanır.  
Koruyucu ilaçlama: Ürün ambara konulmadan önce uygulanır.  
Ürün fümigasyonu: Ürün ambarda iken bulaşma görüldüğünde uygulanır.  
6.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
6.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Boş ambar ilaçlaması: Basınçlı pülverizatör veya atomizör kullanılır.  
Koruyucu ilaçlama: Karışımı sağlamak amacıyla ilaçlama bidonu veya kürek 
kullanılır.  
Dolu ambar ilaçlaması: Bu ilaçlama gazlama şeklinde uygulandığından gaz geçir-
mez odalar veya çadır gereklidir. Alüminyum fosfit aktif maddeli fümigantlar el 
veya özel sonda aletleri ile uygulanır. 
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6.2.4. İlaçlama tekniği 
Boş Ambar İlaçlaması:  
İlaçlama öncesi ambar temizliği yapılır. Deponun her tarafının alanı bulunarak 
önerilen ilaçlardan biri (Su emen yüzeyler için WP, su emmeyen yüzeyler için Em 
ve EC ilaçlar) kullanılarak depo ilaçlanır. İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonu 
yapılarak 100 m2 için gerekli su miktarı saptanmalıdır. m2 üzerinden önerilen ilaç 
miktarı hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere mutlaka püskürtülmelidir.  
Koruyucu İlaçlama:  
a) Tanelenmiş mısırda: Ürün az miktarda ise; ilaçlama bidonuna 100 kg mısıra 
gerekli miktarda toz ilaç konulur. Sonra ilacın mısırla iyice karışması için bidon 4-
5 dakika süreyle çevrilir. Bu sürenin sonunda ürün bidondan alınır ve depoya 
konulur. Ürün çok miktarda ise aşağıda açıklanan metot uygulanır.  
İlaçlanacak ürünün bir tonu düz bir yere ince bir tabaka halinde serilir. Toz ilacın 
akmasına olanak sağlayan elekle bir ton ürün için önerilen miktarda ilaç konularak 
serilen bu ürüne her tarafına eşit gelecek şekilde serpilir. Karşılıklı iki kişi kürekle 
bu ürünü aktarma ederek ilaçla ürünün iyice karışmasını sağlarlar. Böylece ürün 
birer tonluk partiler halinde ilaçlanarak depolanır. İlaçlama rüzgârsız ve sakin 
havalarda ve açık bir yerde yapılmalıdır.  
İlaçlamada WP veya EC formülasyonunda ilaç kullanılacaksa, 1 ton için gerekli 
ilaç 1 litre su ile karıştırılarak düz bir yere serilen ürün üzerine homojen olarak 
püskürtülür. Ürün karıştırılarak ilacın dağılımı sağlandıktan sonra ambara alınır.  
b) Serende koçanlı mısırda: Boş seren süpürülüp temizlenir ve zeminden tavana 
doğru her 15 cm’de bir kalem veya tebeşirle işaretlenir. Sonra, koçanlı mısırlar 
işaretlenmiş her 15 cm’de ilaç serpilmek suretiyle tabakalar halinde tavsiye edilen 
preparatla ilaçlanarak seren doldurulur.  
Serenin taban kısmının ve yığının üst yüzeyinin ilaçlanmış bulunmasına özen 
gösterilmelidir.  
Ürün Fümigasyonu:  
Çadır altında yapılan fümigasyon en eminidir. Bununla birlikte, depolar 
fümigasyon yapmaya elverişli ve gaz kaçırmıyorsa ve iyi bir izolasyon 
sağlanabiliyorsa Alüminyum fosfit esaslı preparatların yığın içine sonda ile 
verilmesi veya çuvallanmış üründe çuvalların üst, yan ve aralarında bırakılması 
suretiyle fümigasyon yapılabilir. Alüminyum fosfit esaslı preparatlarda verilen 
dozlarda sıcaklık 15°C veya daha yüksekse süre 72 saat olmalıdır. Uygulama şekli 
fümigasyon tekniği talimatında açıklanmıştır.  

Dolu ambar ilaçlaması ve fümigasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için "Alüminyum 
Fosfit, Metil Bromit ve Diklorvos Etkili Maddeli Preparatların, Depolanmış 
Ürün Zararlılarına Karşı, Fümigasyon Yöntemine Göre Uygulanması” 
talimatına bakınız (Cilt I, Sayfa 248).  
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6.2.5. Uygulamanın değerlendirilmesi  
Koruyucu ilaçlama ile ürün en az 6 ay süreyle zararlıların bulaşmasından 
korunması gereklidir. İlaçlamadan sonra, aylık aralıklarla üründen örnek alınır ve 
böcek bulaşmasının olup olmadığı saptanır.  

Fümigasyonda böceklerin tüm dönemlerine %100 etki beklenir. Fümigasyonun 
etkisini saptamak için fümige edilen ürün havalandırıldıktan sonra, bu ürünü temsil 
edebilecek örnekler alınır ve her örnek 2 mm’lik elekten elenir. Elek altında Pirinç 
biti ve Mısır biti’nin erginleri, elek üstündeki materyalde Arpa güvesi’nin erginleri 
aranır. Bulunmadıkları takdirde, bu örnek bir naylon torbaya konulup torbanın ağzı 
sıkıca bağlanır ve temiz yerde oda sıcaklığında 2 ay süreyle bekletilir. Bu süre 
içinde örnek her hafta kontrol edilerek, tanelerde ergin çıkışı olup olmadığına 
bakılır. Örnek elendiğinde veya bekletildiğinde canlı ergin bulunursa, fümigasyon 
etkili olmamıştır. Bunun nedenleri araştırılarak fümigasyon tekrarlanır.  

 

 

PATATES GÜVESİ 
Phthorimaea operculella (Zeller)  

(Lepidoptera: Gelechiidae)] 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Patates güvesi [Phthorimaea operculella (Zeller)] ergininin kanat açıklığı 13-17 
mm’dir. Kanatları çok dar, vücut ince uzun olup 5-6 mm kadardır. Antenler 
vücuttan daha uzundur. Ön kanatlar grimsi kahverengi üzeri koyu kahverengi irili 
ufaklı noktalıdır (Şekil 145a,b). Alt kanatları da ince uzun olup gri renkli ve 
kenarlarında saçaklıdır.  

Yumurta; 0.5 mm uzunluğunda oval, parlak krem rengindedir (Şekil 145c). 
Larvanın rengi beslendiği bitkiye göre değişir. Patates yumrularıyla beslenenlerde 
vücut pembemsi beyaz, yapraklarıyla beslenenlerde yeşil, patlıcan yapraklarını 
yiyenlerde ise daha koyudur. Baş, koyu kahverengidir. Olgun larva 8-10 mm 
uzunluğundadır. 

Pupa ince dokulu beyaz bir kokon içinde oluşur. Önceleri yeşilimsi sarı, daha sonra 
kahverengine dönüşür. Boyu 6-7 mm’dir. 

Zararlı kışı ambar veya tarlada kalmış patatesler üzerinde larva ve pupa halinde 
geçirir. İlkbaharda ortalama sıcaklığın 15°C’ye ulaşması ile (Mart sonu- nisan başı) 
erginler çıkar ve 2-4 gün sonra çiftleşerek yumurta bırakmaya başlar. Kelebekler 
gece aktiftir. Yumurtalar Solanaceae (Patlıcangiller) familyası bitkilerinin yaprak-
larının alt yüzüne, çiçek ve tomurcuk yapraklarına, sürgünlere bırakılır. Patatesin 
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hasat döneminde ise yumurtalar toprak sathına yakın yumruların gözlerinin 
civarına, yarık ve çatlaklara ve hasadı yapılarak toprak üstüne yığılmış patateslere 
bırakılır. Bir dişi 100-200 yumurta bırakır. Ekolojik koşullara bağlı olarak 
erginlerin ömrü 4–13 gün, yumurtaların kuluçka süresi ise 3–15 gündür. Çıkan 
larvalar tarlada yaprak ve sürgünlerde, ambarda patates yumrularında galeriler 
açarak beslenirler. Larva dönemi 7–26 gün arasında değişir. Gelişmesini 
tamamlayan larva, patlıcanların tepe sürgünlerinde taze yapraklarda ördüğü bir 
kokan içersinde pupa olur. Patateste ise yumruyu terk ederek göz çukurlarında, 
çuvallar üzerinde, bitki artıkları veya duvar aralıklarında beyaz bir kokon örerek 
pupa olur. Pupa süresi 6–30 gün arasında değişir. Zararlı yılda 3-8 döl verir. 

  

 
Şekil 145. Patates güvesi, ergini (a,b), larvası (c), zararı (d,e). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Patlıcan, patates, tütün ve domates yapraklarında bulunduğunda yaprağın iki 
epidermisi arasında beslenerek yapraklarda oluşturduğu şeffaf boşluklar daha sonra 
kahverengine dönüşerek kurur.  

Patates yumrusu üzerindeki gözler etrafına bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar 
yumru içine girerek düzgün olmayan galeriler açar. Sert yüzeyli olan bu galerilerin 
içi beyaz renkte pisliklerle doludur. Galerilerin ağzında ise yumru üzerinde biriken 
siyah renkteki pislikler ile zararlının varlığı kolayca anlaşılır. Zarar görmüş 
yumrular bakteri ve funguslarla daha çabuk bulaşarak çürürler. Tarlada yumruya 
bulaşan zararlı, ambarda uygun şartları bulunca, çoğalmaya devam eder. Patates 
yumrusunda gözlerin zarar görmesi sonucunda, özellikle tohumluk patateslerin 
tohum özellikleri kaybolur (Şekil 145d,e). 

a b 

c 

d e 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
 

240 

T 
A 

G 
E 

M



 ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                 CİLT  I 

Ülkemizde Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde 
bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
Solanaceae familyası bitkilerinin hemen hepsinde bulunur. En önemli konukçusu 
patatestir. Patatesin tarla ve ambar zararlısıdır. Patlıcan, tütün, domates ve biberde 
ise tarla döneminde bitkilerin yapraklarında görülmektedir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Patates güvesi’nin ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir. 

Bracon brevicornis Wesmael (Hym.: Braconidae) 
B.gennuensis (Marshall) (Hym.: Braconidae) 
B.nigricans Szepligeti (Hym.: Braconidae) 
B.(Habrobracon) variegator Spinola (Hym.: Braconidae) 
Temelucha decorata (Grav) (Hym.: Ichneumonidae) 
Temelucha sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Diadegma puchripes Kokrijev (Hym.: Ichneumonidae) 

5. MÜCADELESİ   
5.1. Kültürel Önlemler 
Patates güvesi bulaşmalarına engel olmak için, patateste boğaz doldurma ve bakım 
işlemlerinin iyi yapılması gerekir.  

Hasat edilen patatesler tarla kenarında yığın yapılmadan depoya taşınmalı, öğleden 
sonra ve akşamüzeri kelebeklerin yumurta bırakmalarına meydan verilmemelidir.  

Depolardaki temiz ürünün dışarıdan meydana gelebilecek bulaşmadan korunması 
için, pencerelere kelebeklerin geçmeyeceği sıklıkta kafes tellerinin takılmasına, 
depoya bulaşık çuval ve malzemenin konulmamasına, boş depo temizliğine ve 
ilaçlamasına özen gösterilmesi gerekir.  

Zararlı 10°C’nin altında gelişmediğinden, patatesler bu sıcaklığın altında emniyetle 
depolanabilir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Patatesin yeşil aksamında Patates güvesi zararına rastlanmadığından, tarla 
döneminde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. 

Soğutma sistemli veya sıcaklığı 10°C’nin altında olan depolarda zararlı bulunsa 
bile gelişememektedir. Bu tip depolarda herhangi bir ilaçlama yapmaya gerek 
yoktur. Bu şekilde depolamanın yapılmadığı ve zararlının yoğun olduğu yerlerde 
depolamadan önce yumru ilaçlaması gerekebilir. Yumrular depoya alınmadan önce 
boş depo ilaçlaması yapılmalıdır. 
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.2.3. İlaçlama tekniği 

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

Yumru ilaçlaması: Patatesler, 50 cm’yi geçmeyecek yükseklikte ve düz olarak 
yayılmalıdır. Yapılan patates yüzeyi m2 olarak hesaplanarak, önerilen dozda ilaç, 
muntazam şekilde atılmalıdır. 

 

 

 

TÜTÜN DEPO ZARARLILARI 
 

1. SORUN OLAN ZARARLILAR  

Tütün güvesi  [Ephestia elutella)  (Hubn.)  (Lep.: Pyralidae)] 
Tatlıkurt  [Lasioderma serricorne (F.)  (Col.: Anobiidae)]  

2. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Tütün güvesi (Ephestia elutella) (Şekil 146): 

Erginlerin rengi, saman sarısından griye kadar değişir. Üst kanatların uç ve toraksa 
yakın kısımlarında ikişer adet koyu renkli bant bulunur. Alt kanatları daha açık 
renkli ve saçaklıdır. Boyu 8-11 mm, kanat açıklığı 16-24 mm’dir. Larva pembe 
renkli, 9-11 mm boyda ve vücut seyrek kıllarla kaplıdır. Pupa 7-8 mm boyda ve 
kahverengidir. Oval şekilli yumurtaları önceleri beyaz olup, sonra sarımtırak bir 
renge dönüşür.  

Zararlı kışı, tütün depolarının duvar ve döşemelerin çatlakları arasında gevşek bir 
kokon içinde, olgun larva olarak geçirir. Günlük ortalama sıcaklık 15°C’nin 
üzerine çıktığında, pupa olmaya başlar. İlk ergin çıkışı nisan sonu ve mayıs ayında 
olur. Erginler çıkıştan sonra çiftleşir ve dişiler yumurtalarını tütün yaprakları veya 
çuvalların üzerine bırakırlar. Bir dişi yaşam süresince ortalama 100-250 adet 
yumurta bırakır. Çıkan larvalar hemen beslenmeye başlarlar. Larva 5-7 kez gömlek 
değiştirdikten sonra bulunduğu ortamı terk ederek yarık ve çatlakların içinde pupa 
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olur. Gelişme süresi 140 gündür. Yılda ortalama 3-4 döl verir. En fazla ergin uçuşu 
haziran, ağustos ve ekim aylarında olmaktadır.  

 

  
Şekil 146. Tütün güvesi ergini (a, b), larvası (c), konukçusunda 

beslenen larvalar ve zararı (d, e). 

Tatlıkurt (Lasioderma serricorne) (Şekil 147) 

Erginlerin rengi kırmızımsı sarı ile koyu kırmızıya kadar değişir. 2–3.5 mm boyda, 
baş vücudun altına gizlenmiş durumdadır. Dişiler erkekten daha iridirler. Üzeri 
kumral ince tüylerle kaplıdır. Yumurta oval şekilde, yarı şeffaf ve beyaz renklidir. 
Larva kıvrık şekilli, sarımsı beyaz renklidir. Vücudu uzun, parlak esmer kıllarla 
örtülüdür. Pupa önceleri beyaz sonraları esmer renkli, 2.5–3.5 mm boydadır.  

Zararlı kışı tütün depolarında denkler içinde veya döşemeler arasında bir kapsül 
içinde larva olarak geçirir. Havaların ısınmasıyla birlikte beslenmesine devam eder. 
Olgun larva bir haftalık dinlenme periyodundan sonra pupa olur. İlk ergin çıkışı 
mayıs ayı sonralarında olur. Yeni çıkan erginlerin çoğu çiftleşmek ve yumurta 
bırakmak için bundukları besin ortamını terk ederler. Bir kısmı ise bulundukları 
yerde çiftleşir ve yumurta bırakırlar. Ergin dişi yaşamı süresince 40-103 adet 
yumurta bırakır. Çıkan larvalar hemen beslenmeye başlar. Gelişme süresi 50-60 
gündür. Yılda 3 döl verir.  

c 

b a 

d e 
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Şekil 147. Tatlıkurt ergini (a,b), larvası (c); pupa, ergin ve larvası 

(d), tütün yaprağında beslenen larvalar ve zararı (e). 

3. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Tütün güvesinin larvası zararlıdır. Genellikle tütün orta damarından başlayarak dışa 
doğru damar aralarını yiyerek beslenir. Zarar ilerledikçe yaprağın sadece orta ve 
kalın damarları kalır.  
Tatlıkurt özellikle larva döneminde zarar yapar. İşlenmiş tütünü delik deşik eder. 
Erginler beslenmeden birlikte tütün denklerinde açtıkları çıkış delikleriyle zarara 
katılırlar (Şekil 147e). Her iki zararlı da tütünde ağırlık kaybına neden oldukları 
gibi bıraktıkları pisliklerle kalıntı ve salgıları ile tütünün kalitesini olumsuz yönde 
etkilerler.  
Gerekli zirai mücadele önlemleri alınmadığında tütün depolarında her iki zararlının 
neden olduğu kalite, para ve pazar kaybı gibi büyük kayıplar yanında ağırlık olarak 
da çok ekonomik kayıplara sebep olmaktadırlar.  
Her iki zararlı da ülkemizin bütün bölgelerinde yaygındır.  
4. KONUKÇULARI  
Tütün güvesi; kuru tütün, meyve, hububat, un, makarna, baharat gibi maddelerde 
zararlıdır.  
Tatlı kurt ise tütünden başka, kuru meyve, tarhana, baharat, kumaş, mobilya, un, 
kepek, kağıt gibi materyalde de zararlıdır.  
5. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Tütün güvesi’nin larva paraziti olarak Bracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae); 
Tatlıkurt’un larva paraziti olarak Anisopteromalus calandrae Howard. Newp. 
(Acarina: Pediculoididae) saptanmıştır. Ancak etkinlik çalışması yapılmamıştır.  

d e 
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6. MÜCADELESİ  

6.1. Kültürel Önlemler  

─ Ekici evleri ve depolarda, temiz tütünün dışardan meydana gelebilecek 
bulaşmadan korunmak için pencerelere zararlıların geçemeyeceği sıklıkta 
kafes telleri takılmalıdır. 

─ Depoya bulaşık ürün, çuval ve benzeri malzeme konulmamalıdır.  

─ Yeni ürün, eski ürünle birlikte depolanmamalıdır.  

─ Ambarda zararlılara barınak olabilecek yarık çatlak gibi yerler sıva ile 
kapatılmalıdır. 

─ Ambarda önceki yılın ürün kalıntılarından temizlenmelidir. 

─ Ambarın iç ve dış yüzeyleri kireçle badana edilmelidir.  

6.2. Kimyasal Mücadele  

Ambarlanmış tütün zararlılarına karşı kimyasal mücadele; 
• Boş ambar ilaçlaması,  
• Dolu ambar ilaçlaması,  
• Koruyucu ilaçlama,  
• Ürün fümigasyonu,  

olmak üzere 4 şekilde uygulanır.  

6.2.1. İlaçlama zamanı  

Boş ambar ilaçlaması: Ekici evleri ve tütün depolarında ürünün depoya alınma-
sından 20-25 gün önce yapılmalıdır.  

Dolu ambar ilaçlaması: Tütün ekici evlerinde, tütünlerin hevenk, dizi, balya ha-
linde depolandığı yerlerde ürün, ekici evlerine alındıktan sonra 15 gün aralarla 
ilaçlama tekrarlanmalıdır.  

Depolarda ilaçlamaya, asılan yapışkan tuzaklarda 3, ışık tuzaklarında veya feromon 
tuzaklarında 10-15 böcek (Tütün güvesi veya Tatlı kurt) görüldüğünde başlanır. 
İlaç uygulanmasından sonra, depo en az 12 saat kapalı tutulur. Bu uygulama böcek 
çıkış ve uçuşlarının devam ettiği sürece, haftada 3 kez yarım doz üzerinden 
yapılmalıdır.  

Koruyucu ilaçlama: Tütünler işlendikten sonra ve balyalamadan önce uygulanır.  

Fümigasyon: Üründe böcek bulaşma ve zararı yoğun olduğu zaman fümigasyona 
başvurmak gereklidir.  
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6.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

6.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Boş Ambar ilaçlanmasında, basınçlı sırt pülverizatörü kullanılmalıdır.  

Dolu ambar veya ekici evlerindeki hevenk, dizi ve balyaların ilaçlamalarında 
atomizör kullanılır.  

Fümigasyon, çadır altı veya gaz geçirmez özel odalarda (fümigatuvar) uygulanır. 
Fümigasyon için bunlardan başka aplikatör, kum torbası, vantilatör, aspiratör ve 
gaz dağıtım düzeni gereklidir.  

Koruyucu ilaçlamada, ilacı tütün üzerine homojen olarak dağıtabilen uygun bir 
pülverizatör kullanılır.  

6.2.4. İlaçlama tekniği  

Boş ambar ilaçlaması: Boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra deponun 
her tarafının yüzey ölçüleri hesap edilerek önerilen ilaçlardan biri (su emen 
yüzeyler için WP, su emmeyen yüzeyler için Em ve EC) yüzeye püskürtülür. 
İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılarak 100 m2 için gerekli olan su miktarı 
saptanmalıdır. M2 üzerinden tavsiye edilen ilaç miktarı, hiç kuru yer kalmayacak 
şekilde bütün yüzeylere mutlaka püskürtülmelidir.  

Fümigasyon: Fümigasyon atmosferik koşullarda uygulanır. Fümigasyonda bulaşık 
ürün, gaz geçirmez çadır altına veya gaz geçirmez odaya konulur. Bu ortama 
önerilen dozlarda fümigant verilir ve ürün gerekli süre bu ortamda tutulur.  

Metil bromit ile yapılan fümigasyonda süre genellikle 24 saattir. Düşük 
sıcaklıklarda etkilidir. 

Hidrojen fosfürde ise etki süresi çevre sıcaklığına bağlıdır. Bu süre  
– 10–15°C’de 5 gün,  
– 16–20°C’de 4 gün,  
– 20°C’nin üstünde ise 3 gündür.  

Süre dolduktan sonra çadır veya oda açılarak havalandırma yapılır ve  fümigasyona 
son verilir. 

Dolu Ambar ilaçlaması: Ekici evlerinde ve dolu depolarda emülsiyon haldeki 
Diklorvoslu preparatlardan biri tavsiye edilen dozda kullanılmalıdır. Dolu ambar 
ilaçlaması ve fümigasyon ile ilgili ayrıntılı bilgi için "Alüminyum Fosfit, Metil 
Bromit ve Diklorvos Etkili Maddeli Preparatların, Depolanmış Ürün Zararlı-
larına Karşı, Fümigasyon Yöntemine Göre Uygulanması” talimatına bakınız 
(Cilt I, Sayfa 248).  
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Koruyucu ilaçlama: Bu uygulama Tekel yada ihracatçı tüccarlara ait geniş 
kapasiteli tütün işletmelerinde yapılır. Uygulama için öncelikle yürüyen bant 
üzerinden belli bir zaman kesitinde geçen ürün miktarı hesaplanır. Daha sonra 
aplikatörle bu ürün miktarı için gerekli olan su-ilaç karışımı ayarlanarak 
püskürtülür.  

7. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Boş ambar ilaçlamalarında, ambardaki tüm zararlıların ölmesi beklenir. İlaçlama-
dan sonra depo kontrol edilerek canlı-ölü böcek durumuna göre ilaçlamanın 
başarısı belirlenir.  

Fümigasyon uygulamalarında zararlıların tüm biyolojik dönemlerine %100 etki 
beklenir. Bunu belirlemek için fümigasyondan sonra, fümige edilen üründen en az 
%0.1 oranında alınan örneklerde canlı ergin, larva, pupa olup olmadığı araştırılır. 
Örnekler, fümigasyonun yumurtalara etkisini incelenmek üzere oda koşullarında 2-
3 ay kadar bekletilip, zararlı çıkışı olup olmadığı kontrol edilir. Elde edilen 
sonuçlarla fümigasyonun başarısı belirlenmiş olur.  

Dolu ambar ilaçlamalarında, depolarda ergin çıkışı başlamadan önce asılan 
feromon ve besin tuzaklarıyla bir kez kontrol edilerek yakalanan erginlerin sayımı 
yapılır. İlaçlamadan sonra da aynı şekilde sayımlar yapılarak, ilaçlama öncesi ve 
ilaçlama sonrası karşılaştırılması yapılarak değerlendirilir.  

Koruyucu ilaçlamada, uygulamadan sonra depoya asılan feromon ve besin 
tuzaklarıyla yapılacak aylık kontrollerle tuzağa gelen zararlı durumuna göre 
uygulama değerlendirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
 

247 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT  I                                 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI  

ALÜMİNYUM FOSFİT, METİL BROMİT VE DİKLORVOS  
ETKİLİ MADDELİ PREPARATLARIN,  

DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARINA KARŞI,  
FÜMİGASYON YÖNTEMİNE GÖRE UYGULANMASI  

 
1. FÜMİGASYONUN TANIMI 

Fümigasyon sözcüğünün dilimizdeki karşılığı dumanlamadır. Genel olarak 
kullanılan sözcük ise gazlamadır. Ancak bu metinde teknik ve yerleşik bir terim 
olması nedeniyle fümigasyon sözcüğü kullanılacaktır.  

Fümigasyon, tarımsal ürünlerde zararlı olan organizmaların zehirli gaz kullanılması 
yoluyla öldürülmesidir.  

Fümigasyon, özellikleri ambar zararlıları ile mücadele konusunda tüm dünyada 
diğer mücadele yöntemlerine oranla daha yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 
Yaygın olma nedenleri şöyle açıklanabilir.  

─ Fümigasyon, Bulaşık ürüne doğrudan uygulanabilir.  

─ Uygun fümigant seçilmiş ve uygun teknik kullanılmışsa üründe koku ve 
kalıntı bırakmaz.  

─ Ürünün her yerinde ve zararlıların tüm yaşam devrelerine etkilidir. 

─ Kısa sürede kesin sonuç verir.  

─ Kısa sürede geniş çaplı uygulamalara olanak verir.  

─ Diğer mücadele yöntemlerine göre daha az girdi ve işgücü gerektirir.  

Fümigasyon için zehirli gaz sağlanan kimyasal maddelere fümigant adı verilir. Çok 
sayıda fümigant bulunmakla beraber yurdumuzda daha çok metil bromit ve 
alüminyum fosfit etkili maddeli fümigantlar kullanılmaktadır. Ayrıca yarı fümigant 
etkili Diklorvos etkili maddeli preparatların bu özelliklerinden bazı koşullarda 
ambar zararlılarına karşı mücadele konusunda yararlanılmaktadır.  

Metil bromit (CH3 Br ) cam tüp, teneke kutu gibi ambalajlar içinde yüksek basınç 
altında sıvı halde bulunan bir fümiganttır. Bu sıvı basınç baskısından kurtulup 
serbest hava içine geçince renksiz ve kokusuz bir gaz halinde bulunduğu ortama 
yayılır.  

Metil bromit’in fümigant olarak önemli özellikleri, alev alıcı olmaması, çok düşük 
sıcaklıklarda gaz haline geçebilmesi, hızlı biçimde yayılabilmesi ve emilme 
yoluyla hızla materyale nüfuz edebilmesi olarak belirtilebilir. Renksiz ve kokusuz 
olma özelliğinden dolayı metil bromit preparat halinde %2 oranında kloropikrin 
içerir. Kloropikrin, gözlerde yanma ve yaşartma özelliği nedeni ile fümigasyon 
uygulamalarında uyarıcı gaz olarak görev yapar.  
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Alüminyum fosfit etkili maddeli fümigantlar, ticari olarak katı formda tablet, pellet 
ya da torbacıklar biçiminde ambalajlanmıştır. Bu fümigantlara kimyasal 
bileşiminden dolayı "Alüminyum fosfit veya magnezyum fosfit etkili maddeli 
fümigantlar" da denilmektedir. Fümigant havanın nemi ile temas ettikten yaklaşık 
bir saat sonra bulunduğu ortama yayılan hidrojen fosfür (PH3 ) gazı çıkarır. Bu gaz 
karpit veya sarımsak kokusunda ve genizi yakan yanıcı bir gazdır. Ancak 
fümigantın bulunduğu ortama amonyak (NH3) ve karbondioksit (CO2) gibi 
söndürücü gaz verilmesi, hidrojen fosfürün yanıcı özelliğini kontrol altına 
alınmasını sağlar.  

Diklorvos etkili maddeli preparatlar ise emülsiyon formlu ilaçlardır. Diklorvos 
özellikle sıcak ortamlarda buharlaşarak, bulunduğu ortama yayılır ve zararlıları 
kontak etkisinin yanı sıra solunum yoluyla da etkiler. Ancak diklorvos’un materyal 
içine nüfuz etme ve yumurta dönemine etkisi yoktur. Bu nedenle klasik 
fümigantlardan ayrılır. Sadece materyal dışındaki boşluklarda bulunan zararlılara 
etkisi söz konusudur.  

2. FÜMİGASYON YÖNTEMLERİ  

2.1. Vakumlu Fümigasyon 

Fümigasyon uygulanacak ortamın havasının önce boşaltılıp, sonra bu ortama hava 
gaz karışımının verilmesi yoluyla yapılan fümigasyona denilir. Kısa sürede sonuç 
alınan ve gazlanan materyalin her yerine hızlı bir nüfuz sağlanan bir yöntemdir.  

Özellikle paketlenmiş gıda maddeleri, pamuk ve tütün balyaları gibi sıkıştırılmış 
materyallerin fümigasyonunda kullanılan bir yöntemdir. Ancak vakumlu fümigas-
yon özel düzen, araç ve gereç gerektirmesi nedeniyle pahalı bir yöntem olarak göze 
çarpar. Buna karşın vakumlu fümigasyondan, hızlı sonuç beklenen dış satıma 
dönük malların fümigasyonu için yararlanılmakta ve bu amaçla dış satım merkez-
lerinde bulunan sabit veya seyyar vakumlu fümigasyon düzenleri bulunmaktadır.  

2.2. Atmosferik Fümigasyon  

Normal hava basıncı altında yapılan fümigasyon uygulamasına denilir. Basit ucuz, 
fazla işgücü gerektirmeyen, değişik koşullar ve değişik ortamlarda uygulanabilen 
bir yöntem olması nedeniyle yaygın bir kullanılma alanına sahiptir.  

Burada, yukarıda sözü edilen fümigantlarla ülkemizde ambarlanmış ürünlerdeki 
zararlılara karşı uygulanan atmosferik fümigasyon yönteminin uygulama 
biçimlerine değinilecektir. Sözü edilen uygulamalar hububat ve mamulleri, kuru 
tütün, kuru meyve, kuru sebze (baklagiller) vb. ambarlanmış ürünlerdeki zararlılara 
karşı yapılmaktadır.  

2.2.1. Fümigatuvar (Gazlama odası) uygulamaları 

Fümigasyon için yapılmış gaz geçirmez odalara Fümigatuvar (gazlama odası) 
uygulamaları ya da gazlama odaları denilir. Bu yapılar değişik boyutlarda olabil-
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mektedir. Taşınabilecek boyda olanlar olduğu gibi sabit büyük fümigatuvarlar da 
bulunmaktadır. 

Normal bir fümigatuvarda, ürün giriş çıkışı için uygun bir kapı, bir gaz verme 
donanımı, gazın ortamda dağılmasını sağlayan bir vantilasyon düzeni bulunur. 
Kapı dışardan açıp kapamaya uygun olarak ve kapandığında gazın kaçmasına 
olanak vermeyecek biçimde yapılmıştır.  

Fümigatuvarlarda fümigasyon uygulaması şöyle yapılır:  

─ Fümige edilecek bulaşık ürün, bölümler halinde ve bölümler arasında gaz 
sirkülasyonunu sağlayacak aralıklar bırakılarak yerleştirilir (ürünün tıka 
basa yerleştirilmesi gazın ürüne nüfuzu ve uygulamanın başarısı yönünden 
sakıncalıdır).  

─ Fümigatuvar hacmi ve doza göre, fümigatuvara verilerek fümigant miktarı 
hesaplanır.  

a) Fümigasyonda alüminyum fosfit kullanılması:  

Gerekli miktardaki fümigant oda ve ürün içine tek düze biçimde dağıtılarak kapı 
kapatılır. Vantilasyon düzeni bir süre çalıştırılarak gazın dağılması sağlanır.  

Alüminyum fosfit etkili maddeli fümigantlar, hububat fümigasyonu için çelik yada 
beton silolarda ürün içine verilerek uygulanır. Bu uygulamada fümigant, tabletleri 
özel sonda aleti ve ürün miktarına göre ayarlanan dozla (g/ton) ürünün çeşitli 
derinliklerine dağıtılır.  

Diğer bir yöntem ise, gene ürünün miktarına göre belirlenen miktardaki tabletin 
hesaplanan zaman aralıkları ile ürünü silolara taşıyan elevatörlere bırakılmasıdır.  

b) Fümigasyonda metil bromit kullanılması:  

─ Odanın kapısı kapatılır.  

─ Gerekli miktardaki fümigant bir hortum aracılığı ile gaz verme deliğinden 
odaya sevk edilebilir ve vantilasyon ile dağılım sağlanır.  

─ Gazın odaya verilmesinde aplikatörden yararlanılır. Aplikatör metil 
bromitin metal tüplerine takılan bir araçtır. Önce gerekli miktardaki sıvı 
metil bromit tüpü ile aplikatör arasındaki musluk açılarak aplikatöre alınır. 
Aplikatöre alınan gazın miktarı aplikatör haznesinin yanında bulunan ve 
bileşik kap yöntemi ile işleyen bir cam borucuk ile ölçülür ve ayarlanır 
(Aplikatörde bu miktar İngiliz ağırlık birimi olan libre olarak okunduğu 
için önce kullanılacak fümigantın gram olarak miktarının bu ölçü birimine 
çevrilmesi gerekir).  

─ Bundan sonra aplikatör ile gaz odasına uzanan hortum arasındaki musluk 
açılarak gazın odaya geçmesi sağlanır.  
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─ Fümigatuvar gerekli süre kapalı tutulduktan sonra aspirasyon düzeneği 
çalıştırılarak gazın bacadan tahliyesi sağlanır.  

2.2.2. Çadır altı uygulamaları  
Bulaşık ürünün gaz geçirmez bir örtü altına alınması yoluyla yapılan uygulamadır. 
Bu uygulamalarda özel yapılmış tarpolin çadırlar veya polietilen örtüler kullanılır.  
Çadır altı fümigasyonu için; 

─ Ürün, gaz sızmasını engelleyecek yapıda (şaplı beton veya plastik örtü) 
düz bir zemin üzerine gaz sirkülasyonuna olanak verecek boşluklar 
bırakılarak yerleştirilir.  

─ Ürün miktarı veya hacmi ve doza göre verilecek fümigant miktarı 
hesaplanır.  

a) Fümigasyonda alüminyum fosfit kullanılması: 

Fümigant tabletleri önerilen dozda, yığının içine sonda aleti ile dağıtılır.  

b) Fümigasyonda metil bromit kullanılması: 
─ Ürün yığınının üst bölümüne gaz dağıtım düzeni yerleştirilir. Bu düzen 15 

cm uzunlukta haç biçiminde bir metal boruya bağlanan 6 mm çaplı plastik 
hortumlardan oluşur. Haç biçimindeki boruya bağlı hortumlardan 3 tanesi 
yığının iki yanı ve ortasına yerleştirilir. 

─ Yığın boyunca uzanan bu hortumlarda gaz çıkışı için 75 cm aralıklarla 
delikler açılmıştır. Haç biçimli borunun dördüncü ucu ise aplikatöre veya 
anahtar adı verilen gerece bağlıdır. Aplikatörün kullanılma şekline 
fümigatuvar uygulamalarında değinilmiştir. Anahtar ise metil bromit’in 
453 g (l pound) veya 680 g (1.5 pound)’lık teneke kutu biçimindeki 
ambalajları için özel olarak yapılmıştır.  

─ Dağıtım düzeni hazırlandıktan sonra çadır, ambar dışında kalmak üzere 
yığının üzerine örtülür ve etekleri kum torbaları ile sıkıştırılarak kapatılır. 
Gaz verilmeden önce dağıtım düzeninin çadıra girdiği noktaya kum torbası 
konulmaz. Aksi halde kum torbası hortumu ezerek tıkanmasına yol açar. 
Bu da gazın çadır altına geçmesini engeller. 

─ Anahtarın orta kısmına yerleştirilen teneke kutu anahtarın kapatılması 
yoluyla sıkıştırılır. Sıkışma sonucu anahtarın iç tarafında bulunan sivri uçlu 
boru kutu içine girer. Sivri uçlu boru gazın kaçmasını önlemek için lastik 
conta ile donatılmıştır. Kutu içindeki Metil bromit bu borudan haç biçimli 
boruya, oradan da plastik hortumlara geçer ve ürün yığın içinde dağılır.  

─ İster aplikatörle, ister anahtarla olsun ürün için gerekli miktardaki fümigant 
çadır altına verilir. Fümigantın tümünün yığına geçtiği belirlendikten sonra 
haç şeklindeki boruyu anahtar veya aplikatöre bağlayan plastik hortum 
çıkarılarak çadırın altına itilir ve bu nokta kum torbası ile sıkıca kapatılır. 
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Ancak şu nokta üzerinde önemle durmak gereklidir. Fümigasyonda metil 
bromit’in 453 veya 680 g’lık teneke ambalajlı olanlarının kullanılma 
zorunluluğu varsa yapılacak yığın ölçülerinin bu miktarlara göre 
ayarlanması gereklidir. Çünkü anahtarla kullanılan bu ambalajlardan belirli 
miktarda gaz ölçme olanağı yoktur. Bu nedenle ürün yığınının boyutları 
kutu, içindeki gazın tümünü kullanmaya olanak verecek hacmi sağlayacak 
şekilde ayarlanır.  

─ Fümigasyon süresi dolduktan sonra çadırın çevresindeki kum torbaları alınır. 
Rüzgâr arkaya alınmak suretiyle çadır iki tarafından tutularak açılır ve yığın 
çevresinden hemen uzaklaştırılır. En az bir saat havalandırıldıktan sonra 
fümigasyon sona erdirilir.  

c) Kullanılacak fümigant diklorvos ise: 

Diklorvos uygulamalarında bir ton ürüne önerilen dozda ilaç püskürtülerek ürünün 
üzeri en az 24 saat süreyle kapatılır. Bu uygulamada sıcaklık en az 25°C olmalıdır. 

2.2.3. Polietilen torba içinde yapılan fümigasyon uygulamaları  

Küçük çaplı fümigasyonlar özellikle bulaşık baklagillerin fümigasyonu için 
uygulanan bir yöntemdir. Ürün 100 kg’lık partiler halinde polietilen torbalara 
konulur. İçine gerekli miktarda tablet ya da pellet formundaki alüminyum fosfit 
etkili maddeli fümigant tabletleri ürüne değmeyecek şekilde ve gaz haline 
geçtiğinde ürünün içine yayılmasını engellemeyecek bir bez veya kâğıt torba 
içerisine konulur.  

Bu torbalar daha sonra 100 kg’lık partiler halinde hazırlanmış polietilen torbalara 
konulur ve torbanın ağzı sıkıca bağlanır. Torba, gerekli süre dolduktan sonra 
açılarak ürün havalandırılır. Fümigant kalıntısının ürüne karışmamasına dikkat 
edilmelidir. 

2.2.4. Hacım (Boşluk) fümigasyonu şeklinde uygulamalar 

2.2.4.1. Geniş kapasiteli un fabrikalarının fümigasyonu 

Geniş kapasiteli un fabrikalarında yapılan hacim fümigasyonunda tablet 
formundaki alüminyum fosfit etkili maddeli fümigantlar ve diklorvos etkili 
yararlanılır. Bu uygulamanın yapılacağı fabrikaların meskûn yerlere bağlantısı 
olmaması kapı ve pencereleri kapatıldığı zaman gaz kaçırma olasılığı olmaması 
gibi özellikleri taşıması gereklidir. Bu özelliklere sahip yapılarda uygulama şöyle 
yapılır: 

─ Fabrika çıkış kapısı dışındaki tüm kapıları ve pencereleri ile dışa açık 
filtrasyon ve havalandırma boruları kapatılır.  

─ Fabrika içindeki tüm makinelerle (elek, vals, irmik, şasörü vb.) makineler 
arasında bağlantı sağlayan elevatör ve taşıma borularının kapakları açılır. 
Bu işlem gazın bu bölümlere kolayca nüfuzunu sağlar.  
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─ Fabrika hacmi ve doza göre fümigant miktarı hesaplanır.  

a) Alüminyum fosfit etkili maddeli tablet formlu fümigantlar kullanılacaksa: 

─ Hesaplanan fümigant miktarının fabrikanın her kat veya bölmesine düşen 
miktarı bulunur ve fümigant ambalajlı olarak bu ünitelere dağıtılır.  

─ Tüm işlemler son kez gözden geçirildikten ve eksiklikler giderildikten 
sonra fümigant verilmesine başlanır. Fümigant verilmesine çıkış kapısına 
en uzak yerden, genellikle en üst kattan başlamak gereklidir. Bu şekilde 
tüpler açılarak tabletler önceden serilen örtüler üzerine dağıtılır.  

─ Tabletler 1 saat sonra gaz vermeye başladığına göre tablet verimi ile çıkış 
kapısının kapanması arasındaki sürenin 1 saat olması gereklidir. Bu 
nedenle işgücü yada ekipteki eleman sayısı fabrika büyüklüğüne göre bu 
sürede fümigantın verilmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Aksi 
halde gazın dışarı kaçması ve uygulamayı yapanların gazdan etkilenmeleri 
gibi sakıncalar doğacaktır.  

─ Çıkış kapısının kapatılması fümigasyonun başlangıç zamanıdır. 
Fümigasyon da 1 tablet (3 g)/m3 dozu kullanılırsa, fabrika 72 saat (3 gün ), 
2 tablet (6 g)/m3 dozu kullanılırsa fabrika 48 saat süre ile kapalı tutulur. 

─ Süre dolduktan sonra fabrikaya girilmeksizin dışardan açılabilen kapı ve 
pencereler açılarak fabrika 1-2 saat havalandırılır. Daha sonra içeri 
girilerek üzerinde fümigant kalıntıları bulunan örtüler toplanır. Bu 
kalıntılar daha sonra bir çukura gömülür.  

─ Alüminyum fosfit ile yapılan bu uygulamada ortalama sıcaklığın 16ºC’nin 
üzerinde olması şarttır.  

b) Diklorvos etkili maddeli preparatlar kullanılacaksa: 

─ Fabrikanın her 100 m3 boşluğu için bir litre su hesaplanarak ilaçlı su 
karışımı hazırlanır.  

─ Karışım, en üst kattan başlanarak atomizör ile fabrika boşluğuna verilir. 
İlacın fabrikadaki hububat veya un üzerine direkt olarak verilmemesi için 
özen gösterilmelidir.  

─ İlaçlamadan sonra fabrika 12-16 saat kapalı tutulur. Bu süre sonunda bir 
saat havalandırma yapılarak içeri girilir.  

─ Diklorvos uygulamaları için sıcaklığın 10ºC’nin üzerinde olması 
gereklidir.  

─ Fabrikada yapılacak genel temizlikten sonra Diklorvos uygulaması 
zararlılarla savaşım için etkili bir önlemdir.  
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2.2.4.2. Tütün depolarında hacim fümigasyonu  

Alüminyum fosfit etkili maddeli tablet fümigantlar, içinde balya halinde tütün 
bulunan depolarda, hacim fümigasyonu yoluyla kuru tütün zararlıları ile savaşım 
için kullanılmaktadır. Bu uygulamanın ön koşulu ise kapı ve pencereleri 
kapatıldığında deponun gaz kaçırmamasıdır. Bu uygulama için;  

─ Deponun hacmi ve doza göre fümigant miktarı hesaplanır.  

─ Deponun çıkış kapısı dışındaki tüm kapı ve pencereleri kapatılır.  

─ Depo için kullanılacak fümigant miktarı depo içine homojen bir şekilde 
dağıtılması için bir dağıtım planı yapılır. 

─ Depo için kullanılacak fümigant miktarı tüpler açılmadan, yapılan plana 
göre eşit miktarlar halinde örtülere dağıtılır.  

─ Çıkış kapısına en uzak noktadan başlayarak tüpler açılır ve tabletler kağıt 
veya naylon örtüler üzerine konulur.  

─ Tablet koyma işlemi bittikten sonra çıkış kapısı da kapatılarak fümigasyon 
başlatılır. Fümigasyon süresi sonunda kapı ve pencereler açılarak, depo en 
az bir saat süre ile havalandırılır ve fümigasyon sona erer. 

2.2.4.3. Ürün bulunan depoda hacim fümigasyonu  

Ambarlanmış halde bulunan ürünlerde bulaşma görüldüğünde, fümigasyon için 
çadır ya da fümigatuvar olanağı bulunmayabilir. Bu koşullarda ambarın yapısı gaz 
kaçırma özelliğine sahipse, ürün ambarda tutularak Alüminyum fosfit etkili 
maddeli tablet fümigantlarla hacim fümigasyonu uygulanır. Bu durumda tütün 
depolarındaki hacim fümigasyonu yöntemi uygulanarak, ürün ve ambar fümige 
edilmiş olur.  

Bu yöntem, bulaşık hububat, un, kuru meyve ve baklagillerin ambarlarda 
fümigasyonu için özel talimatlarda belirtilen doz, süre ve sıcaklık kombinasyonları 
ile kullanılır.  

2.2.5. Fümigasyon uygulamalarında süre 
Alüminyum fosfit uygulamalarında aşağıdaki süreler uygulanır: 

• 10°C’nin altında fümigasyon uygulanmaz. 
• 10-15°C’de 5 gün, 
• 16-20°C’de 4 gün, 
• 20°C’nin üzerinde 3 gün 

Metil bromit için süre 24 saattir ve 4°C’nin üstünde etkili olmaktadır. 
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3. FÜMİGASYON UYGULAMALARINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI  

Fümigasyon amacıyla kullanılan gazların böcekler için olduğu kadar, insanlar 
içinde zehirli olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle de bu gazların salt 
insan yararına kullanıldığı bilinci ile insana zarar vermeyecek ve çevreyi 
kirletmeyecek biçimde kullanılması zorunludur. Bu zorunluluk fümigasyonun bu 
konuda yetişkin teknik eleman eliyle ve tekniğine uygun biçimde uygulanması 
zorunluluğunu da getirmektedir. Fümigasyon uygulamasının, insan ve çevre 
güvenliği açısından bazı önlemler almak kesinlikle gereklidir. Bunlar şöyle 
belirtilebilir: 

─ Fümigasyon ortamları meskûn yerlerle bağlantılı olmamalıdır. 

─ Fümigasyon yapılan yere dikkati çekecek ve rahatlıkla görülecek biçimde 
uyarı ve tehlike işareti konulmalıdır (Bu işaret genellikle kuru kafayı 
simgeleyen bir şekil ve uyarıcı yazılardan oluşur). 

─ İlgili kişi ve kuruluşlar uygulamadan haberdar edilmelidir. 

─ Fümigasyon sırasında sigara içilmemelidir.  

─ Fümigantlar kesinlikle deri ile temas etmemelidir.  

─ Metil bromit uygulamasında gözlerde yaşarma olması, gaz kaçağı 
olduğunu belirler, bu durumda kaçağı önleyici önlemlerin alınması, gerek 
fümigasyonun başarısı, gerekse insan ve çevre sağlığı yönünden 
zorunludur. 

─ Alüminyum fosfit uygulamasında ise gaz kaçağı belirtisi çevrede karpit 
kokusuna benzer kokunun duyulmasıdır. Yine gerekli önlemler alınmalıdır.  

─ Alüminyum fosfit ambalajları açık havada ve ihtiyaca yetecek kadar 
açılmalıdır.  

─ Alüminyum fosfit ile yapılan hacim fümigasyonlarında yapının bazı kapı 
ve pencerelerin havalandırmayı sağlamak üzere dışardan itme suretiyle 
açılabilecek şekilde ayarlanması gereklidir.  

─ Havalandırma tam olarak sağlanmadan fümigasyon ortamına 
yaklaşılmamalı ve girilmemelidir.  

─ Havalandırmayı sağlamak amacıyla, fümigasyon ortamına girmek için, 
varsa gaz maskesi kullanılmalıdır. Maske yoksa havalandırma önlemleri, 
ortama kısa aralıklarla girip çıkılarak ve solunum tutularak alınmalıdır.  

─ Hacim fümigasyonunda, tabletlerin bırakıldığı örtüler, havalandırma 
sağlandık-tan sonra toplanarak, üzerindeki kalıntılar çukura gömülmelidir.  

─ Un fabrikalarında atomizör ile yapılan Diklorvos uygulamasını yapan 
eleman, maske kullanmalı ya da ağız ve burnunu tülbentle kapatılmalıdır.  

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
 

255 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT  I                                 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI  

4. FÜMİGASYON UYGULAMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ VE ALINACAK TEDBİRLER  

Fümigantlar nedeni ile meydana gelen zehirlenmelerde görülen belirtiler şunlardır: 

─ Solunum yetmezliği  
─ Çift yada bulanık görme  
─ Baş dönmesi 
─ Baş ağrısı   
─ İştah azalması  
─ Karın sancısı   
─ Zihin karışıklığı 
─ Titremeler 
─ Kulak uğultusu  
─ Bitkinlik  
─ Konuşma güçlüğü  

Fümigasyon sırasında herhangi bir kişi de bu belirtilerden biri veya birkaçı 
görüldüğünde, vakit kaybetmeksizin ilk yardıma başvurulmalıdır. Olanak varsa, bir 
kişi hastaya ilk yardımı yaparken diğer bir kişi doktor çağırmalıdır.  

Doktor gelinceye kadar alınacak ilk yardım önlemleri şunlardır: 

─ Hasta yürütülmeksizin açık havaya taşınmalıdır.  

─ Tüm kapı ve pencereler açılmalıdır.  

─ Hastanın giysileri gevşetilmeli ve rahatlatılmalıdır.  

─ Solunum durmuş, yada düzensiz ise yapay solunum uygulanmalıdır.  

─ Üşümesini önlemek için hasta battaniyeye sarılmalıdır.  

─ Hasta sakin tutulmaya çalışılmalıdır. Hastanın paniğe kapılmaması 
gereklidir. 

─ Hasta gazın etkisi ile iki büklüm olmuşsa sessiz ve karanlık bir odaya 
alınmalıdır.  

─ Hastaya hiçbir şekilde alkol verilmemelidir.  

Zehirlenmeler ciddi bir düzeyde ise, tüm fümigasyon ekibi hastanede doktor 
gözetimine alınır ve zehirlenmeye neden olan fümigant ve özellikleri konusunda 
doktora bilgi verilerek tedavinin yapılması sağlanır. 
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6.1. ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİNİN ÖNEMİ 

Başarılı bir kimyasal mücadele, en az ilaç kullanarak en yüksek biyolojik etkinliğin 
sağlanması, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve ekonomik bir ilaç uygulama-
sıyla mümkündür. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi; savaşım yapılacak hastalık ya 
da zararlıya uygun ilacın seçilmesi, seçilen ilacın zamanında ve uygun dozlarda 
hedef yüzeylere yerleştirilmesi ve bu işlemlerin yapılmasında en uygun ekipmanın 
seçilmesine bağlıdır. Bununla birlikte bu ekipmanların ayar ve bakımlarının doğru 
bir şekilde yapılarak en uygun işletme koşullarında çalıştırılmaları gerekmektedir.  

Sıvı ilacın uygulanması işlem olarak basit bir operasyondur. Ancak pülverizatörün 
doğru bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Ayrıca hava koşulları, bitki özellik-
leri ve bitki büyüme dönemi de kullanım sırasında göz önüne alınması gereken 
faktörlerdir. 

Bu şekilde yapılacak ilaçlamadan şu faydalar sağlanır: 
• Daha düşük ilaç normu kullanımı 
• Minimum uygun doz kullanımı 
• Sürüklenmenin azaltılması 
• Hedefteki ilaç miktarının çoğaltılması 
• Yüksek kalitede ürün elde edilmesi 
• Çevre ve bitkide minimum kalıntı 

6.2. İLAÇLAMA TEKNİĞİ 

İlaçlamalara başlamadan önce mutlaka iyi bir ilaçlama tekniği kullanımı için 
hazırlık yapılmalıdır. İyi ilaçlama tekniği; 

• Parametrelerin doğru seçimini (meme, fan, ilerleme hızı, ilaç normu, 
basınç vb.), 

• Efektif bir kalibrasyon metodunu, 
• Kullanıcı güvenliğini, 
• Pülverizatör bakım ve temizliğini içerir. 

İlaçlamanın yapılacağı hedef yüzeylerin, bitkinin ve tarla veya bahçenin özellik-
lerine göre öncelikle mutlaka ilaçlama parametrelerinin seçilmesi gerekmektedir. 
Bu yapılmadan kalibrasyon yapılması mümkün olmaz. Zaten bu koşulda yapılacak 
kalibrasyon bitki ve arazinin ihtiyaçlarını karşılayamayacağından, ilaç uygulaması 
yetersiz kalır. 

İlaç uygulamalarının efektif olabilmesi için kullanılan pülverizatörün çeşidi de son 
derece önemlidir. Bitkilerin fiziksel özellikleri (şekli,yaprak boyutu, yüksekliği 
hacmi, büyüme dönemi vb.) birbirinden farklı olduğu için uygun ilaçlamayı 
yapabilecek alet ve makine seçiminin bu özelliklere uygun olarak yapılması 
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gerekmektedir. Eğer makine yeni temin edilecekse bölüm 6.4’te anlatılan hususlara 
dikkat edilmelidir. Doğru makine kullanımı uyulması gereken ilk kuraldır. 

6.2.1. Pülverizatör Ayarları (Kalibrasyon) 

Her zirai mücadele alet ve makinesinin  teknik özellikleri birbirinden farklıdır. 
Hatta aynı makinede zaman içerisinde oluşacak yıpranma ve aşınmalar sebebiyle 
uygulamalarda ilaç normu, damla çapı, basınç vb. değerlerde (dolayısıyla atılan 
ilaç miktarında) önemli farklılıklar oluşmaktadır. Ayrıca özellikle sırt pülverizatörü 
ve sırt atomizörlerinde kullanıcıya bağlı olarak ilerleme hızı ve ilaç normu 
değiştiğinden ilaçlama etkinliği açısından farklı sonuçlar alınabilir. Bu koşullar göz 
önüne alındığında kalibrasyonun önemi daha iyi anlaşılabilir. İyi bir kalibrasyon ile 
sağlanacak faydalardan bazıları şunlardır: 

• Yetiştirilen ürününde daha iyi  verim ve kalite, 
• Birim alana atılan ilaç + su miktarında ( ilaç normu) azalma, 
• Daha az ilaç kullanımı, 
• Çevre kirliliğine yol açan olumsuz uygulamalarda azalma, 
• Zamandan tasarruf, 
• Operatör sağlığının daha çok korunması, 
• Biyolojik etkinliğin artması ve ilaç kayıplarının azalması ile daha 

ekonomik ilaç uygulamaları. 

Bir pülverizatörün ayarlarının yapılabilmesi için şu değerlerin bilinmesi gerekir: 
• İlaç normu (l/ha), 
• Memenin tipi ve verdisi (l/dak), 
• Çalışma basıncı (bar), 
• İlerleme hızı (km/h). 

Kolay ve doğru bir pülverizatör ayarı (kalibrasyon) yapılabilmesi için aşağıdaki 
işlem basamakları takip edilmelidir: 

• Tüm filtrelerde dahil olmak üzere pülverizatörün kontrol edilmesi, 
• İlaç etiketinin dikkatli olarak okunması, 
• İlaç normunun seçilmesi, 
• Belirlenen ilaç normunun hava koşulları ve bitki yoğunluğuna göre 

yeniden gözden geçirilmesi, 
• Meme tipi, çalışma basıncı ve ilerleme hızının seçilmesi, 
• İlaç deposunun temiz su ile doldurulması, 
• İlerleme hızının kontrol edilmesi, 
• Regülatörün ayarlanması, 
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• Meme verdisinin kontrol edilmesi, 
• Çalışma basıncının ve buna bağlı olarak meme verdisinin yeniden kontrolü, 
• Etiket bilgilerine uygun olarak ilaç deposunun ilaç karışımı ile 

doldurulması, 
• İlaçlama sırasında kontrollere devam edilmesi (bum yüksekliği, basınç 

ayarları ve memelerde tıkınma olup olmadığı), 
• İlaçlama sonunda pülverizatörün temizlenmesi. 

6.2.1.1. Tarla yüzeyi ilaçlamalarında kalibrasyon 

Tarla ilaçlamalarında yaygın olarak 8-14 m aralığında iş genişliğine sahip hidrolik 
tarla pülverizatörleri kullanılmaktadır. Kalibrasyon metodu bu pülverizatörler için 
anlatılacaktır. Ancak tarla koşulu veya bitkiye bağlı olarak sırt pülverizatörü ile 
uygulama yapılması gerekiyor ise, kalibrasyon metodu bölüm 6.2.1’de verilmiştir. 

Genel bir referans olarak tarla uygulamaları için aşağıdaki değerler kullanılabilir. 

– İlaç normu için; 
Herbisitler →100 - 300 l/ha 

Fungusit ve insektisitler →150 – 300 l/ha 

– Meme tipi ve basıncı için; 
a) Yelpaze hüzmeli memelerde, 

Herbisitler → 1.5 -3 bar 

Fungusitler ve insektisitler → 2-5 bar 

b) Konik hüzmeli memelerde, 

Fungusitler ve insektisitler → 5-8 bar 

Tarla ilaçlamalarında kalibrasyon için aşağıdaki sıra takip edilir: 

1- İlerleme hızının kontrolü 

İstenilen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam 
olarak bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktör-
metrede görülen hızdan sapmalar olabilir. 

Bunun için, 100 m’den az olmayan bir uzaklık belirlenir. Bu uzaklık ilaçlama 
hızında geçilir ve geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 148). 

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;   

      Uzaklık (m) x 3.6 (Sabit katsayı) 
ilerleme hızı (km / h) =  ––––––––––––––––––––––––––––   
                                                      Zaman (s) 
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Şekil 148. İlerleme hızının kontrolü. 

Örneğin 100 m, 46 saniyede alınmışsa, pülverizatörün ilerleme hızı; 

                  100 x 3.6 
İlerleme hızı (km / h) =  –––––––––––––– = 7.8  km/h, olarak belirlenmiş olur.  
                                                     46 

2- Meme verdisinin belirlenmesi 

İlaçlama makinesinin toplam alana atacağı ilaç+su karışımı yani ilaç normu, 
makinenin her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun 
meme tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka 
yapılması gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. 
Çünkü oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar 
verdinin değişmesine sebep olmaktadır. 

Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle temiz su püskürtülür. 
Püskürtülen su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu 
işlem mümkünse tüm memeler için ya da en azından bumun sağ, sol ve orta 
kısmından olmak üzere birkaç meme için yapılmalıdır (Şekil 149). 

 
Şekil 149. Meme verdisinin belirlenmesi. 
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3- İlaç normunun belirlenmesi 

İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu 
hesaplanır; 

                                   Meme verdisi (l/dak) x Meme sayısı x 600 
ilaç normu (l/ha) = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                    İş genişliği (m) x ilerleme hızı ( km/ h) 

 

İş genişliği (m) = İki meme arası mesafe (m) x Bumdaki meme sayısı 

 

Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 2.5 l/dakika ise ve bumda 20 adet meme varsa; 

      2.5 x 20 x 600 
ilaç normu = –––––––––––––––– = 385 l/ha,   olarak bulunur. 
                          0.5 x 20 x 7.8 

Eğer gerçek norm önerilen veya hedeflenen normdan %5 daha yüksek veya daha 
düşük ise ya basınç, ya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılmalıdır. 

Tüm yüzey ilaçlamasından farklı olarak bant ilaçlamasında yalnızca bantlar üzerine 
ilaç püskürtülmektedir. Bu nedenle tüm yüzey ilaçlamasında kullanılan ilaç 
deposundaki karışımın aşağıdaki eşitlik ile hesaplanması uygun olacaktır. 

                                      Meme verdisi (l/dak) x 600                            
ilaç normu (l/ha) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––       
                                   Bant genişliği (m) x ilerleme hızı ( km/ h) 

4- İlaç deposuna eklenecek ilaç miktarının belirlenmesi; 

Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak kimyasal 
miktarı da aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir. 

                     Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha) 
ilaç/depo = ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                İlaç normu (l/ha) 

Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 2 l/ha olan kimyasaldan, ilaç normu 240 
l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için ; 

  600 x 2 
ilaç/depo = –––––––––– = 5 l ilaç, depoya eklenmelidir. 
  240 
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Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan aşırı pestisit kalıntılarını 
azaltmak için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma 
koşulları ve kullanılan kimyasaldaki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirir. 
Ayrıca memelerde oluşan aşınmalar ile verdileri arttığından veya azalttığından 
kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası 
tarlaya uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha az 
ilaç tarlaya uygulanmakta ve etkisiz bir ilaçlama ortaya çıkmaktadır. 

6.2.1.2. Bağ-bahçe ilaçlamalarında kalibrasyon 

Bağ-bahçe ilaçlamalarında da kullanılacak pülverizatörlerin kalibrasyonu için 
uygulanacak temel plan tarla uygulamaları ile aynıdır. Ağacın şekline, yaprak 
yoğunluğuna ve bahçenin özelliklerine uygun olarak; 

• Uygulanacak ilaç normunun seçilmesi (l/ha), 

• İlerleme hızının seçimi ve ölçülmesi (km/h), 

• Toplam meme verdisinin belirlenmesi (l/dak), 

• Eğer hedeflenen ile ölçülen değerler arasında farklılık varsa meme tipi ve 
basıncı ile ilerleme hızının yeniden gözden geçirilmesi. 

Bu işlem basamakları “6.2.1.1. Tarla yüzeyi ilaçlamalarında kalibrasyon” 
bölümünde yer aldığı şekilde yapılmalıdır.  

Bağ-bahçe ilaçlamalarında yaygın olarak konik huzmeli meme kullanılmaktadır. 
Bu memelerin farklı modellerinde basınç 2-50 bar arasında değiştiğinden uygun 
basınç değeri ilaç normuna ve damla çapına göre seçilmelidir. Bu ilaçlamalarda 
ilaç normu değerleri ise; kullanılan makineye ve ağaç çeşidine bağlı olarak 
yaklaşık  20 l/ha ile 3000 l/ha arasındadır. Dolayısıyla tarla uygulamalarında 
olduğu gibi hastalık ve zararlı için referans değer vermek zordur. 

Bu ilaçlamalarda ilaç deposuna eklenecek ilaç miktarının belirlenmesi tarla 
ilaçlamalarında olduğu gibi yapılmaktadır. 

Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak kimyasal 
miktarı da aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir. 
 
 
                         Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha) 
ilaç/depo = ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                İlaç normu (l/ha) 

Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 500 ml/ha olan kimyasaldan, ilaç normu 
2500 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için ; 

  600 x500 
ilaç/depo = –––––––––––– = 120 ml ilaç depoya eklenmelidir. 
  2500 
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Aynı örnek için ilaç normu 3000 l/ha’a çıkarılacak olursa; 

  600x500 
İlaç/Depo = –––––––––––– = 100 ml ilaç depoya eklenmelidir. 
  3000 

Görüldüğü gibi kullanılacak taşıyıcı suyun miktarı artıkça depoya eklenecek ilaç 
miktarı azalmaktadır. 

Özellikle bahçe ilaçlamalarında hastalık ya da zararlıya karşı kullanılan ruhsatlı 
ilaçların bir kısmında doz, l/ha veya kg/ha olarak verilmeyip 100 l suya ml olarak 
ifade edilmektedir. Bu koşulda öncelikle aşağıdaki eşitlikten gerçek doz l/ha veya 
kg/ha) hesaplanmalıdır: 

            İlaç normu (l/ha)x İlaç miktarı (ml) 
Doz= ––––––––––––––––––––––––––––––– 

                      100 l 

Bu değer bulunduktan sonra ilaç/depo formülünden eklenecek ilaç miktarı 
hesaplanmalıdır. 

Bağ-bahçe ilaçlamalarında yaygın olarak kullanılan yardımcı hava akımlı bahçe 
pülverizatörlerinde (atomizör) aynı zamanda fan üzerinden ayar yapılması 
gerekmektedir. İlaçlama yapılacak ağacın şekline ve vejetasyon dönemine bağlı 
olarak uygun hava hızı ve hava miktarı seçilmelidir. 

Ayrıca bağ-bahçe ilaçlamalarında kullanılan bazı makinelerde memelerin yeri ve 
pozisyonu ihtiyaca göre ayarlanabilmektedir. Eğer bu şekilde ayar olanağı 
bulunmayan pülverizatör kullanılıyorsa ağacın şekline göre farklı meme 
kombinasyonları tercih edilebilir. 

6.2.1.3. Sırt pülverizatörlerinde kalibrasyon 

Gerek tarla uygulamalarında (özellikle küçük veya traktörün giremeyeceği engebeli 
ve meyilli alanlarda) gerekse bağ-bahçe uygulamalarında (küçük alanlarda, yaprak 
altı ilaçlamalarında ve yüksek ağaçlarda ağacın üst kısım ilaçlamalarında) sırt 
pülverizatörleri veya tabanca ile ilaçlama söz konusu olabilmektedir. 

Eğer sırt pülverizatörleri veya tabanca ile ilaçlama söz konusu ise kalibrasyon 
aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılabilir: 

• 100 m2’lik bir alan işaretlenir. 

• Depoya ölçülü miktarda su konularak bu alan ilaçlanır ve depoda kalan su 
miktarı ölçülür (Püskürtme, ilaçlı su zerreleri bitkide damla oluşturup 
akmayacak şekilde olmalıdır). İlaçlama öncesi ve sonrasındaki su miktarı 
arasındaki fark kaydedilir. Aşağıdaki formülden ilaç normu (l/ha veya l/da) 
hesaplanır. 
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    Harcanan su miktarı (l) 

  İlaç normu= –––––––––––––––––––––– 
    İlaçlanan alan (da,ha) 

• Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer gerçek norm, önerilen 
veya hedeflenen normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise ya basınç, 
ya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon 
yenilenir. 

• Depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır 

   Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha) 
  İlaç/Depo= –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    İlaç normu (l/ha veya l/da) 

Veya; 

• Makinenin deposu temiz su ile doldurulur. 

• Tarlada bitkisel örtüyü veya yüzeyi ıslatacak şekilde sabit bir yürüme 
hızında ve meme için tavsiye edilen basınçta depo boşalıncaya kadar  bu su 
püskürtülür (Püskürtme, ilaçlı su zerreleri bitkide damla oluşturup 
akmayacak şekilde olmalıdır). 

• Su bittikten sonra ıslanan alan ölçülür.Aşağıdaki formülden ilaç normu 
(l/ha veya l/da) hesaplanır. 

    Harcanan su miktarı (l) 
  İlaç normu= ––––––––––––––––––––––––– 
    İlaçlanan alan (da,ha) 

• Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer gerçek norm, önerilen 
veya hedeflenen normdan % 5 daha yüksek veya daha düşük ise ya 
basınç, ya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak 
kalibrasyon yenilenir. 

• Depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 

   Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha) 
  ilaç/depo= –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                          İlaç normu (l/ha veya l/da) 
Örneğin; deposu 20 litre olan bir sırt pülverizatörü ile 2 m genişliğinde ve 100 
metre uzunluğunda bir alan (200 m2 =0,2 da) ıslatılmış olsun. Buna göre ilaç 
normu; 
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    20 l 
  ilaç normu= ––––––––––= 100 l/da  
    0.2 da 

250 ml/da dozda önerilen preparatın makinenin deposuna koyulacak miktarı ise; 
    20 l x 250 ml/da 

  ilaç/depo = ––––––––––––––––––– = 0,05 l =50 ml   
    100 l/da x 1000   

Yüksek ilaç normları gerektirdiğinden tabanca ile ilaçlama, özel koşullar hariç 
tercih edilmemelidir. 

6.2.2. Yabancı Ot, Nematodlara Karşı Boş Toprak Ve Sera İlaçlamaları  

6.2.2.1. Yabancı ot ilaçlamaları  

Yabancı ot mücadelesi, mekanik veya motorlu sırt pülverizatörü ile traktöre asılır 
veya çekilir tip tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 

Uygulamalarda yelpaze tipi memeler kullanılmalıdır. Bu memeler üzerinde 
bulunan rakamların anlamı önemlidir.  

Örneğin: f 03 080 yazılı bir yelpaze memede;  
f : yelpaze püskürtmeyi;  
03 : memenin debisi (03 litre/dakika);  
080 : memenin püskürtme açısını (80°) ifade etmektedir.  

Standart basınçta 80° ve 110° huzme açısı veren yelpaze tipi memeler yabancı ot 
ilaçlamasında  yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin 110°’lik memenin tercih 
edilmesinin nedeni, püskürtme borusu üzerine daha az sayıda meme takılarak daha 
alçaktan ilaçlama yapılabilmesidir. 80°’lik  meme ile bitki üzerinden 50 cm 
yukarıdan  ̧110°’lik meme ile bitki üzerinden 35 cm yukarıdan ilaçlama yapılarak 
sürüklenme azaltılabilir. Yelpaze memeler ile tarlada düzgün bir ilaç dağılımı elde 
etmek için püskürtme borusu üzerinde yan yana bulunan memelerden çıkan ilaç 
huzmelerinin uç kısımlarından itibaren belirli ölçüde birbirine girişim yapması çok 
önemlidir (Şekil 150).  

 
Şekil 150. Yelpaze memelerde ilaç huzmelerinin birbirine girişimi. 
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Bu amaçla memeler püskürtme borusuna yaklaşık 5° açı ile yerleştirilmelidir. 
Böylece yelpaze memeden çıkan damlaların birbirine çarpıp çok büyük 
damlacıkların oluşması önlenerek sürüklenme riski azaltılır. 

Yabancı ot mücadelesi sırasında kullanılacak makine, arazi ve bitki özelliklerine 
bağlı olarak sırt pülverizatörü  veya tarla pülverizatörü olmaktadır. Bu makineler 
için kalibrasyon bölüm 6.2.1.1 ve bölüm 6.2.1.3’te anlatıldığı şekilde yapılmalıdır. 

6.2.2.2. Nematodlara karşı ekim-dikim öncesi toprak ilaçlamaları 

Nematodlara karşı mücadelede toprağa ekim ya da dikim öncesi herhangi bir 
nematisitle toprak ilaçlanabilmektedir. İlaçlamalarda kullanılan nematisitler sıvı 
veya granül yapıdadır. Önerilen nematisitlerden sıvı preparatların uygulanmasında 
sera veya fide yerleri gibi küçük alanlar için toprak el enjektörü, daha büyük 
alanların ilaçlanmasında traktöre monte edilmiş sıvı enjeksiyon makineleri veya 
özel aplikatörler kullanılmaktadır.  

Damla sulama sistemi bulunan seralarda ilaç, sistemin sıvı gübre atılan kısmına 
konularak sulama suyu ile birlikte toprağa verilir.  

Granül ilaçlar ise eldiven kullanılarak serpme şeklinde veya çeşitli tip granül 
dağıtıcılar kullanılarak toprak yüzeyine dağıtılmaktadır. Ayrıca katı fümigant 
maddeler, uygulama yapılan alana ekim makinesinin ekici ayaklarına benzer 
düzenlere sahip ilaçlama makineleri ile toprağa gömülmektedir.  

Bazı emülsiyon formülasyonlu preparatların uygulaması süzgeçli kova veya sırt 
pülverizatörü ile yapılır. 

İlaçlama tekniği: 

İlaçların uygulanmasından önce, toprağın derince işlenmiş, önceki üründen kalan 
bulaşık bitki artıklarından iyice temizlenmiş veya böyle artıkların dağıtılıp 
çürümesini sağlamak için bir kaç hafta öncesinden sürülmüş olması gerekmektedir. 
İlaç uygulanacak toprak tavında ve ekim-dikime hazır olmalıdır.  

Bazı preparatlar, toprak el enjektörü veya sıvı fümigant enjeksiyon makineleri ile 
30 cm ara ile 15-20 cm derinliğe doğrudan toprak içerisine verilir.  

Damlama sulama sistemi ile kullanılacak ilaçların etiketinde özel bir uygulama 
şekli belirtilmediği taktirde, sistem çalıştırılarak seraya 1-2 saat su verildikten 
sonra, önerilen dozdaki ilaç bir kap içinde az miktar suyla karıştırılarak sistemin 
sıvı gübre atıcısına bağlanır. Buradaki vana ayarlanarak ilacın 30-45 dakika içinde 
seraya verilmesi sağlanır. İlaçlamadan sonra sulama sistemi 2 saat daha 
çalıştırılarak  ilacın toprağa nüfuzu sağlanır. 

Granül ilaçlar için, atılacak alana göre ilaç normu hesaplanır (kg/da). Bu işlem için 
aşağıdaki işlem basamakları izlenmelidir:  

• Toprak üzerine büyüklüğü bilinen bir plastik örtü serilir. 
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• Dağıtıcı, belirlenen bir hızda tente boyunca çalıştırılarak kaplanan alan 
belirlenir. 

• Bu alana yayılan granüller toplanarak tartılır. 
• gr/m2 veya kg/da olarak bulunan gerçek norm ile önerilen norm 

karşılaştırılır. Eğer aradaki fark büyük olursa, gerekli ayarlar yapılarak 
kalibrasyon tekrarlanır. 

Elle veya granül dağıtıcılar ile toprak yüzeyine homojen olarak dağıtılır. İlacın 
toprağa gömülebilmesi için karıştırılması gerekmektedir. Makine kullanılarak 
yapılan granül uygulamalarında ise ilaç toprağa doğrudan gömülmektedir. İşlemin 
ardından toprak sulanır. 

Gerek sıvı gerekse katı fümigantların uygulanmasından sonra gazın hemen uçma-
ması için toprak yüzeyi polietilen örtü ile kapatılmalıdır. Örtünün kapalı tutulma 
süresi ilacın özelliğine bağlı olarak, sıcak ve kurak mevsimlerde 2 haftaya kadar 
inebileceği gibi, soğuk ve yağışlı periyotlarda 4 haftaya kadar uzatılabilir.  

Fümigant etkili bazı preparatlar solarizasyon yöntemi ile birlikte kombine bir 
şekilde kullanılabilmektedir.  

Toprak ilaçlarının büyük çoğunluğu zehirli ve aşındırıcı özelliktedir. Bu nedenle 
yapılan uygulamalarda aşağıdaki noktalar göz önünde tutulmalıdır: 

• Deriye temas etmemeli, etmesi koşulunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. 
• İlacın göz ve ağıza bulaşması mutlaka önlenmelidir. 
• İlaçla temas eden elbise, ayakkabı ve eldivenler çıkarılmalıdır. 

6.2.2.3. Sera ilaçlamaları 

Seralarda hastalık ve zararlı kontrolü için yapılan ilaçlamalarda yaygın olarak elle 
veya sırtta taşınan pülverizatörler kullanılmaktadır.  

Elle taşınan pülverizatörlerde farklı damla çapları üreten makineler bulunmaktadır:  

• Isı enerjisiyle çalışan memelerin yer aldığı sisleyiciler ile oldukça küçük 
damlalı sis şeklinde pülverizasyon yapılmaktadır. Düşük ilaç normlarında 
çalışıldığından bir depo “ilaç+su” karışımı ile büyük alanlar ilaçlanabilmek-
tedir. Ayrıca sisin yüzey aralarına nüfuz etme yeteneği yüksek olduğundan 
hastalık ve zararlı kontrolünde etkili sonuçlar alınmaktadır. Kapalı alan için 
genellikle 400 m3’lük birim hacim için 1 litre ilaç uygulanmaktadır. Ancak 
bu büyük sisleme oranına karşılık ilacın solunum yoluyla vücuda geçme 
tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle seralarda sisleme yapıldıktan sonra en 
az 5-6 saat sera kapalı tutulmalıdır. İlaçlama sırasında ve seraya girilecekse 
sonrasında  mutlaka koruyucu maske ve elbise kullanılmalıdır. 

• Sisleyicinin verdisi ve dozu doğru ayarlanmalıdır. Bitki yaprakları sisleme 
sırasında kuru olmalı ve yüksek nem bulunmamalıdır. Sıcaklık ise 18-29°C 
arasında olmalıdır. Bu nedenle sisleme için akşam saatleri tercih edilmelidir. 
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• Döner diskli memeye sahip pülverizatörler ile (bazı modellerde küçük bir fan 
bulunabilmektedir) ULV ve LV hacimlerinde küçük damlalarla ilaçlama 
yapılmaktadır. Pülverizatör tarafından üretilen damla çapları standart olduğu 
için bitkide iyi bir kaplama elde edilebilmektedir. Bu pülverizatörlerle ilaçla-
ma yapılmadan önce bölüm 6.2.1.1.’de anlatılan meme verdisi ve ilaç nor-
munu belirlemedeki işlem basamakları takip edilmelidir. İlaçlamayı yapan 
kişinin yürüyüş hızı da ilerleme hızı olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 
Hesaplanacak ilaç normuna ve doza uygun olarak gerekli ilaç depoya 
konulmalıdır. 

Sırtta taşınan pülverizatörler mekanik veya motorlu olabilmektedir. Kullanım ve 
kalibrasyonları bölüm 6.2.1.3’te anlatılmıştır. 

Bu pülverizatörlerin dışında üzerinde, elektrik veya benzinli motoru bulunan 
arabalı tip küçük pülverizatörlerin de kullanımı söz konusudur. İlaçlama bir 
tabanca yardımıyla, düşük basınç altında üretilen iri damlalar ile yapılmaktadır. 
Kalibrasyonu bölüm 6.2.1.3’te anlatılmıştır. 

6.3. SÜRÜKLENME  

İlaçlama sırasında püskürtülen ilacın tamamı hedef bitki yüzeylerine ulaşama-
makta, bir kısmı rüzgarla hedef dışı alanlara taşınmakta veya havada asılı kalmak-
ta, bir kısmı da hedef dışı toprak ve su yüzeylerine düşmektedir. Bunun sonucu 
olarak insan ve diğer canlıların sağlıkları tehlikeye girmekte ve çevre kirliliği gibi 
olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. 

Hem tarla hem de bağ-bahçe ilaçlamalarında sürüklenme ile ilaç kaybının 
azaltılması için öncelikle rüzgar hızı göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak  
tarlada 6 m/s’nin, bahçede ise 4 m/s’nin üzerindeki rüzgar hızlarında ilaçlama 
tavsiye edilmez. 

İlaç uygulamaları sırasında doğru ilaç dağılımını oluşturabilmek ve sürüklenmeyi 
azaltabilmek için bumun çalışma yüksekliği toprak yüzeyi veya bitkiye göre belirli 
değerlerde olmalıdır. Yelpaze hüzmeli meme için, meme açısına bağlı olarak 40-60 
cm arasında bum yüksekliği idealdir. Konik hüzmeli meme için ise, bu değer 
yaklaşık 60 cm’dir. 

Rüzgarla sürüklenme dışında da uygulamalar sırasında ilaç kayıpları oluşmaktadır. 
Buharlaşma yoluyla kayıp, bunlardan birisidir. Tarla veya bahçeye atılan ilacın 
buharlaşmasını engellemek için hava sıcaklığı göz önüne alınmalıdır.  

Uygulama için sabah erken veya akşam üzeri saatleri tercih edilmelidir. Ayrıca 
sıcaklığın bazı ilaçlar üzerinde etkisi bulunduğundan sıcaklık limitleri için ilacın 
etiketine bakılmalıdır. 

6.4. PÜLVERİZATÖRLERİN SEÇİM VE BAKIM TEKNİĞİ 

Kimyasal mücadele uygulamalarında aşağıdaki zirai mücadele aletlerinden 
yararlanılmaktadır: 
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─ Mekanik (elle çalıştırılan) sırt pülverizatörü 

─ Otomatik sırt pülverizatörü 

─ Motorlu sırt pülverizatörü 

─ Sırt atomizörü 

─ Hidrolik tarla pülverizatörü 

─ Yardımcı hava akımlı hidrolik tarla pülverizatörü 

─ Hidrolik bahçe pülverizatörü 

─ Motorlu bahçe pülverizatörü 

─ Yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü 

─ Tozlayıcı 

6.4.1. Seçim Tekniği 

Bir tarımsal işletmede kullanılacak pülverizatörün seçiminde dikkat edilmesi 
gereken hususlar aşağıdaki gibidir: 

• İşletmenin büyüklüğüne, üretimine ve üretim için uyguladığı tarımsal 
yöntemlere göre yapılmalıdır.  

• İlaçlama için gerekli yatırım, işçi sayısı ve işçi sağlama durumu 
incelenmelidir. 

• Üretici firmanın incelenmesi seçimin başlangıcıdır. Yerleşmiş ve güven 
verici bir firma olması tercih edilmelidir.  

• Seçimi yapılacak pülverizatörün kullanma, ayarlanabilme kolaylığı, 
manevra yetikliği, emniyet, konfor, yapısal sağlamlık, tamir-bakım ve 
servis-yedek parça durumları dikkate alınmalıdır. 

• Alım ve nakil olanakları ve ödeme kolaylıkları incelenmelidir. 
• Pülverizatör, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen deney 

raporuna sahip olmalıdır. 

6.4.2. Bakım Tekniği 

Pülverizatörlerin ömürlerini uzatmak, kullanışlıklarını artırmak için tamir, bakım 
ve koruma esaslarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Pülverizatörlerin bakımları 
işe hazırlama, iş sonrası bakım ve mevsimlik bakım olarak yapılmalıdır. 

İşe hazırlama bakımı: 

İş öncesi sökülmüş parçalar yerine takılmalı ve çalışmayı engelleyecek unsurlar 
ortadan kaldırılmalıdır. 

• İşleyen parçalar için yağlama gerekiyorsa yapılmalıdır. 
• Emniyet düzenleri kontrol edilmelidir. 
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• Yağ ve yakıt kontrolü yapılmalıdır. 
• Filtreler kontrol edilip, temizlenmelidir. 
• Memeler kontrol edilip, temizlenmelidir, eksik varsa tamamlanmalıdır. 
• Bölüm 1’de anlatılan pülverizatör ayarları (kalibrasyonu) yapılmalıdır. 

İş sonrası bakımı: 

a) Pülverizatörün Temizlenmesi 

Pülverizatörün kullanımdan hemen sonra temizlenmesi makinenin güvenliği ve bir 
sonraki yapılacak ilaç uygulamasına hazırlık açısından yararlı olur. Ayrıca 
parçaların zarar görmesi de engellenir. Pülverizatörün temizlenmesi sırasında 
aşağıdaki işlem basamakları takip edilmelidir: 

1. Depoda kalan ilaçlı sıvı en az 10 kat su ile seyreltilerek ilaçlanan alana 
atılmalıdır. 

2. Koruyucu kıyafetler mutlaka kullanılmalı, eğer gerekiyorsa deterjan veya 
ilacı temizleyecek diaktif maddeler yıkama sırasında kullanılmalıdır. 

3. Pülverizatörün ve traktörün dış yüzeyleri de yıkanmalıdır. 

4. Depo ve depo ağzındaki filtre temizlenmelidir. 

5. Pompa çalışırken deponun içi temizlenmelidir. İlaçla temas eden bütün 
parçalar yıkanmalıdır. 

6. İlaçlama sıvısı tamamıyla boşaltıldıktan sonra pompa durdurulup depoya 
en az 1/5’i kadar temiz su doldurulmalı  ve temizlik maddeleri 
eklenmelidir. 

7. Pompa yeniden çalıştırılarak bütün parçaların depoda hazırlanan bu 
karışımla temizlenmesi sağlanmalıdır. 

8. Depo, boşaltma tapası açılarak boşaltılmalı ve pompa kısa bir süre boşta 
çalıştırılmalıdır. 

9. Pompa durdurulduktan sonra tıkanma ihtimaline karşı tüm filtre ve 
memeler çıkarılıp temizlenmelidir. 

10. Filtre ve memeler takıldıktan sonra, bazı ilaçların aşındırıcı etkiyi sahip 
olması nedeniyle depo kapağı açık bırakılmalıdır. 

Mevsimlik bakım: 

• Tüm ilaçlamalar tamamlandıktan sonra yapılacak bakımdır.  

• Gelecek iş dönemi için  kontrol, tamir, revizyon, yağlama, parça ayırma 
gibi işlemleri kapsamaktadır. 

• Kullanılmayan dönemde pülverizatörün hangar, garaj, sundurma gibi  
koruma alanlarında bulundurulmalıdır.  
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TÜRKÇE İNDEKS 
 
 Sayfa 
Ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus)  ……………………………………………. 191 
Adi Sürme (Tilletia caries, T. foetida)  …………………………………………... 8 
Akdeniz mercimek tohumböceği (Bruchus signaticornis)  ……………………… 203 
Alüminyum fosfit, metil bromit ve diklorvos etkili maddeli preparatların ambar 
zararlılarına karşı uygulanması  ………………………………………………….. 

  
248 

Ambar ve depolardaki fare ve sıçanlar  ………………………………………….. 161 
Arpa açık rastığı (Ustilago nuda var. hordei)  ………………………………….... 15 
Arpa çizgi yaprak lekesi (Pyrenophora graminea)  ...........................................…. 5 
Arpa güvesi (Sitotroga cerealella) (Depolanmış hububat ve mamullerinin 
zararlıları)  ……………………………………………………………………….. 

 211 

Arpa güvesi (Sitotroga cerealella) (Mısır depo zararlıları)  …………………….. 235 
Arpa kapalı rastığı (Ustilago hordei)  ……………………………………………. 15 
Arpa sarı cücelik virüsü (Barley Yellow Dwarf Luteovirus -BYDV)  …………… 47 
Arpa yarı açık rastığı (Ustilago nigra)  ………………………………………….. 15 
Arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, 
Rhizoctonia spp., Pseudocercosporella herpotrichoides)  ………………………. 

    
18 

Bağ horozcuğu (Oecanthus pellucens)  ………………………………………….. 165 
Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus)  ……………………………………….. 203 
Baklagil tohum böcekleri  ………………………………………………………... 203 
Başak yanıklığı (Buğday)  ……………………………………………………….. 24 
Bezelye tohumböceği (Bruchus pisorum)  ……………………………………….. 203 
Boynuzlu böcek (Gnathocerus cornutus)  ……………………………………….. 211 
Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) (Mısır)  …………………………………… 112 
Börülce tohumböceği (Callosobrucus maculatus)  ………………………………. 203 
Buğday biti (Sitophilus granarius)  ……………………………………………..... 211 
Buğday karasineği (Phorbia securis)  ……………………………………………. 53 
Buğday kesiksineği (Mayetiola destructor)  ……………………………………... 55 
Buğday pas hastalıkları  ………………………………………………………….. 11 
Buğday rastığı (Ustilago nuda var. tritici)  ………………………………………. 15 
Buğday sürme hastalıkları  ……………………………………………………….. 8 
Buğday tripsi (Haplothrips tritici)  ………………………………………………. 57 
Buğday ve arpa rastık hastalıkları  ……………………………………………….. 15 
Buğday ve arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Bipolaris 
sorokiniana, Rhizoctonia spp., Pseudocercosporella herpotrichoides)  ………… 

    
18 

Buğday ve mısırda tripsler   ……………………………………………………… 57 
Buğdayda başak yanıklığı (Fusarium culmorum, F.graminearum)  …………….. 24 
Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici)  ……………………………... 26 
Cüce Sürme (Tilletia contraversa)  ………………………………………………. 8 
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Çayır tripsi (Aptinothrips rufus)  …………………………………………………. 57 
Çekirgeler  ………………………………………………………………………... 165 
Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)  ……………………………………………. 30 
Çizgili çekirge (Thisoicetrinus pterostichus)  ……………………………………. 165 
Çizgili yaprakkurdu [Spodoptera (=Laphygma, Caradrina) exigua] (Mısır)  …... 116 
Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) (Mısır)  ……………………………………. 119 
Değirmen güvesi (Ephestia kuehniella)  …………………………………………. 211 
Depolanmış hububat ve mamullerinin zararlıları   ……………………………….. 211 
Depolardaki fare ve sıçanlar  …………………………………………………….. 161 
Dikenli buğday tripsi (Haplothrips aculeatus)  ………………………………….. 57 
Ekin bambulu (Anisoplia spp.)  …………………………………………………... 61 
Ekin güvesi [Syringopais (=Scythris) temperatella]  …………………………….. 65 
Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica)  ……………………………………….. 211 
Ekin kamburböceği (Zabrus spp.)  ……………………………………………….. 68 
Ekin kara ambar böceği (Tenebriodes mauritanicus)  ………………………….... 211 
Ekin koşnili (Porphyrophora tritici)  …………………………………………….. 72 
Ekin sap arıları (Cephus pygmeus, Trachelus tabidus, T. libanensis)  .………….. 74 
Ekin tripsi (Limothrips cerealium)  ………………………………………………. 57 
Ekin yaprakbiti (Rhopalosiphum padi)  ………………………………………….. 87 
Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.)  ……………………………………………. 227 
Ev faresi (Mus musculus) ……………………………………………………….... 161 
Ev sıçanı (Rattus rattus)  …………………………………………………………. 161 
Fas çekirgesi (Dociostaurus maroccanus)  ………………………………………. 165 
Fasulye tohumböceği (Acanthoscelides obtectus)  ………………………………. 203 
Gelengi (Citellus citellus)  ……………………………………………………….. 175 
Göçmen sıçan (Rattus norvegicus)  …………………………………………….… 161 
Güdük çekirge [Arcyptera (=Pararcyptera) labiata]  ………………………….… 165 
Gül-ekin yaprakbiti (Metopolophium dirhodum)  …………………………….….. 87 
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei)  ………………….……………. 77 
İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)  ……………………………….………….…. 227 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Mısır) ……….…………….…. 122 
İtalyan çekirgesi (Calliptamus italicus, C.barbarus)  ………………………….… 165 
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)  ………………………………….….. 11 
Kapra böceği (Trogoderma granarium)  ……………………………………….… 211 
Kara çekirge (Gryllus bimaculatus,  Melanogryllus desertus)  ……………….…. 165 
Kara pas (Puccinia graminis tritici)  ……………………………………………... 11 
Karga (Corvus spp.)  .………………………………………………………….…. 195 
Kılıçlı çekirge (Platycleis intermedia)  ………………………………………..…. 165 
Kımıl (Aelia spp.)  …………………………………………………………….…. 81 
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Kırma biti (Tribolium confusum)  ………………………………………………... 211 
Kırmızıbacaklı hububat akarı (Penthaleus major)  …………………………….… 85 
Kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus) (Mısır)  …………….. 122 
Kışlık ve yazlık tahıllarda yaprakbitleri  ……………………………………….… 87 
Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
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Kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia 
spp., Pseudocercosporella herpotrichoides) (Buğday ve arpa)  …… 

    
18 

Körfare (Spalax leucodon)  …………………………………………………….… 177 
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)  ……………………………………………. 227 
Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis)  ……………………………………….. 227 
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) (Depolanmış hububat ve 
mamüllerinin zararlıları)  ………………………………………………………… 

  
211 

Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) (Kuru meyve zararlıları)  …………. 227 
Kuru meyve zararlıları  ………………………………………………………….. 227 
Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella)  ………………………………………… 227 
Küçük kırma biti (Cryptolestes ferrugineus)  ……………………………………. 211 
Limon sıçanı (Rattus rattus frugivorus)  ………………………………………… 180 
Madrap çekirgesi (Locusta migratoria)  ………………………………………… 165 
Mercimek tohumböceği (Bruchus lentis)  ……………………………………….. 203 
Mısır biti (Sitophilus zeamais)  ………………………………………………….. 235 
Mısır depo zararlıları  ……………………………………………………………. 235 
Mısır esmer yaprakbiti [Sipha (=Rungsia) maydis]  …………………………….. 87 
Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides, S. cretica)  ………………………….. 95 
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)  ………………………………………………… 100 
Mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis)  …………………………………… 107 
Mısır rastığı (Ustilago maydis)  …………………………………………………. 34 
Mısır yaprak yanıklığı (Bipolaris maydis, Exserohilum turcicum)  ……………… 36 
Mısır yaprakbiti (Rhopalosiphum maidis)  ………………………………………. 87 
Mısır yaprakkurtları (Pseudaletia unipuncta, Acantholeucania  loreyi)  ……….. 109 
Mısırda bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum)  ………………………………….. 112 
Mısırda çizgili yaprakkurdu [Spodoptera (=Laphygma, Caradrina) exigua]  ….. 116 
Mısırda danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)  …………………………………… 119 
Mısırda kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus)  ……………. 122 
Mısırda kök ve kökboğazı çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia 
spp., Macrophomina phaseolina)  ……………………………………………….. 

    
38 

Mısırda Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)  …………………………… 126 
Mısırda Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula)  ………………………………... 129 
Mısırda tel kurtları (Agriotes spp., Melanotus fuscipes, Cardiophorus 
cyanipennis)  …………………………………………………………………….. 

  
131 
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Mısırda tripsler  …………………………………………………………………... 57 
Mısırda Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  …………………………………….... 133 
Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi)  ………………………………. 203 
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus  cinnabarinus) (Mısır)  ………………….. 122 
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Mısır)  …………………………….. 126 
Patates güvesi (Phthorimaea operculella)  ………………………………………. 239 
Pirinç biti (Sitophilus oryzae) (Depolanmış hububat ve mamullerinin zararlıları) 211 
Pirinç biti (Sitophilus oryzae) (Mısır depo zararlıları)  …………………………... 235 
Pirinç kırma biti (Latheticus oryzae)  ……………………………………………. 211 
Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula) (Mısır)  …………………………………. 129 
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Mısır)  ………………………………………… 126 
Rus buğday yaprakbiti (Diuraphis noxia)  ……………………………………….. 87 
Salyangozlar (Helix spp., Helicella spp., Eobania spp.)  ……………………….... 184 
Sarı pas (Puccinia striiformis)  …………………………………………………… 11 
Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) (Buğday)  …………………………….... 26 
Serçe (Passer spp.)  ………………………………………………………………. 195 
Sığırcık (Sturnus vulgaris)  ………………………………………………………. 195 
Sümüklü böcekler (Agriolimax agrestis, Arion spp., Limax spp., Dericorys spp.) 184 
Süne (Eurygaster spp. )  ………………………………………………………….. 138 
Şeftali yaprakbiti  [Myzus (Nectarosiphon) persicae] (Kışlık ve yazlık tahıllar) ... 87 
Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis)  …………………………………………….. 42 
Tahıl tripsi (Frankliniella tenuicornis)  ………………………………………….. 57 
Tahıl yaprakbiti (Schizaphis graminum) …………………………………………. 87 
Tahıllarda toprak pireleri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp. )  …………………… 156 
Tarla fareleri (Microtus spp.)  ……………………………………………………. 187 
Tarla tavşanı (Lepus europaeus)  ………………………………………………… 191 
Tatlı kurt (Lasioderma serricorne)  ……………………………………………… 242 
Tavşanlar  ………………………………………………………………………… 191 
Tel kurtları (Agriotes spp., Melanotus fuscipes, Cardiophorus cyanipennis) 
(Mısır)  …………………………………………………………………………… 

  
131 

Tepegöz (Triops cancriformis)…………………………………………………… 154 
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) (Depolanmış hububat ve 
mamüllerinin zararlıları)  ………………………………………………………… 

  
211 

Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) (Kuru meyve zararlıları)  ………... 227 
Toprak kökenli buğday mozaik virüsü (Soil Borne Wheat Mosaic Furovirus- 
SBWMV)  ………………………………………………………………………... 

    
49 

Toprak pireleri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp. ) (Tahıllar)  …………………... 156 
Tütün depo zararlıları  ……………………………………………………………. 242 
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Tütün güvesi (Ephestia elutella)  ………………………………………………... 242 
Un akarı (Acarus siro)  ………………………………………………………….. 211 
Un biti (Tribolium castaneum)   …………………………………………………. 211 
Un güvesi (Pyralis farinalis)  ……………………………………………………. 211 
Un kurdu (Tenebrio molitor)   …………………………………………………… 211 
Yaprakbitleri (Kışlık ve yazlık tahıllar)  ………………………………………… 87 
Yediuyur (Glis glis)  …………………………………………………………….. 194 
Yeşil çekirgeler (Isophya spp., Poecilimon spp.)  ………………………………. 165 
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Mısır)  ……………………………………… 133 
Yulaf yaprakbiti (Sitobion avenae)  ……………………………………………... 87 
Yüzen çekirge (Euprepocnemis plorans)  ………………………………………. 165 
Zararlı kuşlar  ……………………………………………………………………. 195 
Zirai mücadele alet ve makineleri, kullanımı, ayarları ve bakımı  ……………… 257 
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Acantholeucania  loreyi (Mısır yaprakkurdu)  ………………………………….. 109 
Acanthoscelides obtectus (Fasulye tohumböceği)  ……………………………… 203 
Acarus siro (Un akarı)  ………………………………………………………….. 211 
Aelia spp. (Kımıl)  ……………………………………………………………….. 81 
Agriolimax agrestis (Sümüklü böcek)  ………………………………………….. 184 
Agriotes spp. (Tel kurtları) (Mısır)  ……………………………………………… 131 
Agrotis ipsilon, A. segetum (Bozkurt) (Mısır)  …………………………………... 112 
Anisoplia spp. (Ekin bambulu)  ………………………………………………….. 61 
Aptinothrips rufus (Çayır tripsi)  ………………………………………………… 57 
Arcyptera (=Pararcyptera) labiata (Güdük çekirge)  …………………………… 165 
Arion spp. (Sümüklü böcekler)  ………………………………………………….. 184 
Barley Yellow Dwarf Luteovirus -BYDV (Arpa sarı cücelik virüsü)  …………… 47 
Bipolaris maydis (Mısır yaprak yanıklığı)  ……………………………………… 36 
Bipolaris sorokiniana (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday ve arpa)  ………. 18 
Bruchus ervi (Ortadoğu mercimek tohumböceği)  ……………………………… 203 
Bruchus lentis (Mercimek tohumböceği)  ………………………………………. 203 
Bruchus pisorum (Bezelye tohumböceği)  ………………………………………. 203 
Bruchus rufimanus (Bakla tohumböceği)  ………………………………………. 203 
Bruchus signaticornis (Akdeniz mercimek tohumböceği)  ……………………… 203 
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Calliptamus italicus, C.barbarus (İtalyan çekirgesi)  …………………………… 165 
Callosobrucus maculatus (Börülce tohumböceği)  ……………………………… 203 
Caradrina exigua (Çizgili yaprakkurdu) (Mısır)  ……………………………….. 116 
Cardiophorus cyanipennis (Tel kurdu) (Mısır)  …………………………………. 131 
Carpoglyphus lactis (Kuru meyve akarı)  ……………………………………….. 227 
Carpophilus spp. (Ekşilik böcekleri)  ……………………………………………. 227 
Cephus pygmeus, Trachelus tabidus, T. libanensis (Ekin sap arıları)  ………….. 74 
Citellus citellus (Gelengi)  ………………………………………………………. 175 
Corvus spp. (Karga ) ……………………………………………………………………. 195 
Cryptolestes ferrugineus (Küçük kırma biti)  …………………………………… 211 
Dericorys spp. (Sümüklü böcekler)  …………………………………………….. 184 
Diuraphis noxia (Rus buğday yaprakbiti)  ………………………………………. 87 
Dociostaurus maroccanus (Fas çekirgesi)  ………………………………………….. 165 
Eobania spp. (Salyangozlar)  ……………………………………………………. 184 
Ephestia cautella (Kuru incir kurdu)  ……………………………………………….. 227 
Ephestia elutella (Tütün güvesi)  ………………………………………………... 242 
Ephestia figuliella (Kuru üzüm güvesi)  ………………………………………… 227 
Ephestia kuehniella (Değirmen güvesi)  ……………………………………………… 211 
Erysiphe graminis (Tahıl küllemesi)  …………………………………………… 42 
Euprepocnemis plorans (Yüzen çekirge)  ……………………………………….. 165 
Eurygaster spp. (Süne)  …………………………………………………………. 138 
Exserohilum turcicum (Mısır yaprak yanıklığı)  ………...………………………. 36 
Frankliniella tenuicornis (Tahıl tripsi)  …………………………………………. 57 
Fusarium culmorum (Buğdayda başak yanıklığı)  ………………………………. 24 
Fusarium graminearum (Buğdayda başak yanıklığı)  …………………………… 24 
Fusarium spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday ve arpa)  ………………. 18 
Fusarium spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  …………………………. 38 
Glis glis (Yediuyur) ……………………………………………………………… 194 
Gnathocerus cornutus (Boynuzlu böcek)  ………………………………………. 211 
Gryllotalpa gryllotalpa (Mısırda danaburnu)  …………………………………… 119 
Gryllus bimaculatus (Kara çekirge)  …………………………………………….. 165 
Haplothrips aculeatus (Dikenli buğday tripsi)  ……………………………………… 57 
Haplothrips tritici (Buğday tripsi)  ………………………………………………. 57 
Helicella spp. (Salyangozlar)  …………………………………………………… 184 
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Mısır)  ……………………………………… 133 
Helix spp. (Salyangozlar)  ……………………………………………………….. 184 
Isophya spp. (Yeşil çekirgeler)  …………………………………………………. 165 
Laphygma exigua (Çizgili yaprakkurdu) (Mısır)  ……………………………….. 116 
Lasioderma serricorne (Tatlı kurt)  ……………………………………………… 242 
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Latheticus oryzae (Pirinç kırma biti)  …………………………………………… 211 
Lepus europaeus (Tarla tavşanı)  ………………………………………………... 191 
Limax spp. (Sümüklü böcekler)  …………………………………………………. 184 
Limothrips cerealium (Ekin tripsi)  ……………………………………………… 57 
Locusta migratoria (Madrap çekirgesi)  ………………………………………… 165 
Macrophomina phaseolina (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  ……………. 38 
Mayetiola destructor (Buğday kesiksineği)  …………………………………….. 55 
Melanogryllus desertus (Kara çekirge)  …………………………………………. 165 
Melanotus fuscipes (Tel kurdu) (Mısır)  …………………………………………. 131 
Metopolophium dirhodum (Gül-ekin yaprakbiti)  ……………………………….. 87 
Microtus spp. (Tarla fareleri)  …………………………………………………… 187 
Mus musculus (Ev faresi)  ……………………………………………………….. 161 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Şeftali yaprakbiti) (Kışlık ve yazlık tahıllar) ... 87 
Nezara viridula (Piskokulu yeşilböcek) (Mısır)  ………………………………… 129 
Oecanthus pellucens (Bağ horozcuğu)  ………………………………………….. 165 
Oryctolagus cuniculus (Ada tavşanı) ……………………………………………. 191 
Oryzaephilus surinamensis (Testereli böcek) (Depolanmış hububat ve 
mamüllerinin zararlıları)  ………………………………………………………… 

 
211 

Oryzaephilus surinamensis (Testereli böcek) (Kuru meyve zararlıları)  ………... 227 
Ostrinia nubilalis (Mısır kurdu)  ………………………………………………… 100 
Pachytychius hordei (Hububat hortumlu böceği)  ………………………………. 77 
Paralipsa gularis (İç fındık güvesi)  …………………………………………….. 227 
Pararcyptera labiata (Güdük çekirge)  …………………………………………. 165 
Passer spp. (Serçeler)  ………………………………………………………………….. 195 
Penthaleus major (Kırmızıbacaklı hububatakarı )  ……….……………………... 85 
Phorbia securis (Buğday karasineği)  …………………………………………… 51 
Phthorimaea operculella (Patates güvesi)  ……………………………………… 239 
Phyllotreta spp. (Toprak pireleri) (Tahıllar)  ……………………………………. 156 
Platycleis intermedia (Kılıçlı çekirge)  ………………………………………….. 165 
Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi) (Depolanmış hububat ve 
mamüllerinin zararlıları)  ………………………………………………………… 
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Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi) (Kuru meyve zararlıları)  ………….. 227 
Poecilimon spp. (Yeşil çekirgeler)  ……………………………………………… 165 
Porphyrophora tritici (Ekin koşnili)  ……………………………………………. 72 
Pseudaletia unipuncta (Mısır yaprakkurdu)  ……………………………………. 109 
Pseudocercosporella herpotrichoides (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday 
ve arpa)  …………………………………………………………………………. 
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Psylliodes spp. (Toprak pireleri) (Tahıllar)  ……………………………………... 156 
Puccinia graminis tritici (Kara pas)  …………………………………………….. 11 
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Puccinia recondita tritici (Kahverengi pas)  …………………………………….. 11 
Puccinia striiformis (Sarı pas)  ………………………………………………….. 11 
Pyralis farinalis (Un güvesi)  …………………………………………………………. 211 
Pyrenophora graminea (Arpa çizgi yaprak lekesi)  …………………………….. 5 
Pyricularia oryzae (Çeltik yanıklığı)  …………………………………………… 30 
Pythium spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  …………………………… 38 
Rattus norvegicus (Göçmen sıçan)  …………………………………………………… 161 
Rattus rattus (Ev sıçanı )  ………………………………………………………... 161 
Rattus rattus frugivorus (Limon sıçanı)  ………………………………………… 180 
Rhizoctonia spp.  (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  ……………………… 38 
Rhizoctonia spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday ve arpa)  ……………. 18 
Rhizopertha dominica (Ekin kambur biti)  ……………………………………… 211 
Rhopalosiphum maidis (Mısır yaprakbiti)  ………………………………………. 87 
Rhopalosiphum padi (Ekin yaprakbiti)  …………………………………………. 87 
Rungsia elegans  (Mısırda yaprakbiti)  ………………………………………….. 87 
Rungsia maydis  (Mısır esmer yaprakbiti)  ……………………………………… 87 
Schizaphis graminum (Tahıl yaprakbiti)  ………………………………………... 87 
Scythris temperatella  (Ekin güvesi)  ……………………………………………. 65 
Septoria tritici (Buğdayda septorya yaprak lekesi)  ……………………………... 26 
Sesamia nonagrioides, S. cretica (Mısır koçankurdu)  ………………………….. 95 
Sipha (=Rungsia) elegans (Mısırda yaprakbiti)  ………………………………… 87 
Sipha (=Rungsia) maydis (Mısır esmer yaprakbiti)  …………………………….. 87 
Sitobion avenae (Yulaf yaprakbiti)  ……………………………………………... 87 
Sitophilus granarius (Buğday biti)  …………………………………………………… 211 
Sitophilus oryzae (Pirinç biti) (Depolanmış hububat ve mamüllerinin zararlıları) 211 
Sitophilus oryzae (Pirinç biti) (Mısır depo zararlıları)  ………………………….. 235 
Sitophilus zeamais (Mısır biti)  ………………………………………………….. 235 
Sitotroga cerealella (Arpa güvesi) (Depolanmış hububat ve mamüllerinin 
zararlıları)  ……………………………………………………………………….. 

 
211 

Sitotroga cerealella (Arpa güvesi) (Mısır depo zararlıları)  …………………….. 235 
Soil Borne Wheat Mosaic Furovirus- SBWMV (Toprak kökenli buğday mozaik 
virüsü)  …………………………………………………………………………… 
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Spalax leucodon (Körfare)  ……………………………………………………… 177 
Spodoptera (=Laphygma, Caradrina) exigua (Çizgili yaprakkurdu) (Mısır)  …… 116 
Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Mısır)  ……………………………. 126 
Sturnus vulgaris (Sığırcık)  ……………………………………………………… 195 
Syringopais (=Scythris) temperatella (Ekin güvesi)  …………………………… 65 
Tanymecus dilaticollis (Mısır maymuncuğu)  …………………………………… 107 
Tenebrio molitor (Un kurdu)   …………………………………………………………. 211 
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Tenebriodes mauritanicus (Ekin kara ambarböceği)  ……………………….….. 211 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Mısır)  ………………….. 122 
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	2. TAHIL HASTALIKLARI
	2.1. FUNGAL HASTALIKLAR
	[= Helminthosporium gramineum (Rabenh.)]
	1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
	Hastalık etmeninin eşeysiz dönemi, Drechslera graminea (Rabenh.) Shoemaker, olarak bilinmektedir.
	P.graminea’nin peritesyumları doğada nadiren görülür. Sonbaharda arpa kalıntıları üzerinde oluşur. Askosporlarının hastalığın hayat döngüsünde bilinen bir rolü yoktur. Konidiosporları, konidioforların ucunda demetler halinde oluşmakta, konidiospor şek...
	D.graminea’nin piknidyumları doğada nadir olarak görülür, küresel veya armut şeklinde, 70-176 µm çapında, sarıdan kahverengiye kadar değişen renkte, yüzeysel veya kısmen doku içinde bulunmaktadır. İnce, kırılgan duvarlı, kısa bir ostiole sahiptir. Pik...
	Arpa çizgi yaprak lekesi, konukçu bitki artıklarında yaşamını sürdürememekte; miselyumları tohumda, kabuk kısmında ve perikarpta taşınmaktadır. Böylece etmen bir mevsimden diğerine enfekteli tohum içindeki misel veya harman esnasında tohum üzerine bul...
	Tohumdaki inokulumun fidelerde enfeksiyon yapabilmesi; bitkilerin çimlenme ve çıkışı süresince toprak sıcaklığı ve orantılı nemden büyük ölçüde etkilenmektedir. Toprak sıcaklığı 12 C altına düştüğünde ve toprak nemi orta düzeyde olduğunda daha fazla e...
	Arpa çizgi yaprak lekesi hastalığı etmeninin ilk belirtisi, fide döneminde yeni gelişen yapraklarda sarı çizgilerin oluşmasıdır. Bu çizgiler tüm yaprak uzunluğu boyunca ilerler ve yaprakta nekrotik lekeler oluşur. Zamanla çizgiler kahverengi bir renk ...
	Arpa çizgi hastalığının bitkideki belirtileri olgunlaşma devresine kadar devam edebilir (Şekil 1).
	Enfekteli bitkilerin gelişimi geriler, boyları kısa kalır ve erken devrede, özellikle kuru tarım alanlarında bitki tamamen kurur. Başaklanma zamanı başaklar çıkış yapamayabilir, çıkış yapan danelerin cılız ve buruşuk, rengi kahverengiye dönmüş, ya da ...
	Ülkemizde Arpa çizgi yaprak lekesi hastalığı kışlık ekim yapılan alanlarda görülen önemli arpa hastalıklarından biridir. İklim koşullarının uygun olduğu, yağışlı yıllarda Orta Anadolu bölgesi arpa ekilişlerinde oldukça yaygın bir şekilde görülebilmekt...
	2 Yaprağın %6-10’u püstüllerle kaplı
	3 Yaprağın %11-25’i püstüllerle kaplı
	4 Yaprağın %26-40’ı püstüllerle kaplı
	5 Yaprağın %41-65’i püstüllerle kaplı
	BUĞDAY VE ARPA RASTIK HASTALIKLARI
	Buğday rastığı (Ustilago nuda var. tritici Schaf.): Hastalık etmeni fungusun mey-dana getirdiği semptomlar, buğdayın çiçeklenme devresinde görülür. Hastalığa yakalanan taneler, siyah teliospor yığını haline dönüşür. Teliosporlar tane içerisinde çoğala...
	0 Yaprakta leke yok
	1 Çapı 0.5 mm’den küçük, sarı lekeler var (%10’dan az lekeli alan)
	2 Genişliği 1 mm ve boyu 0.5-1 cm, oval nekrotik lekeler. Piknid gelişmesi yok veya birkaç adet (%11-25 lekeli alan)
	3 Genişliği 1-2 mm, uzunluğu 1-1.5 cm oval lekeler, bazıları birleşik halde, hafif piknid gelişmesi var (%26-45 lekeli alan)
	4 Lekelerin çoğu birleşmiş halde, nekrotik leke yok, çok sayıda piknid gelişmesi var (%46-75 lekeli alan)
	5 Lekeler tamamen birleşmiş, çok miktarda piknid gelişmesi var (%76-100 lekeli alan)

	MISIR RASTIĞI
	Ustilago maydis (DC) Corda


	Hastalık etmeninin tek konukçusu mısır bitkisidir.
	Mısır Yaprak Yanıklığı
	Bipolaris (=Helminthosporium) maydis Nisik
	Exserohilum (=Helminthosporium) turcicum Pass.
	Mısır yaprak yanıklığına neden olan etmenlerden Bipolaris maydis Nisik, mısır artıkları ve tanede miselyum ve konidiospor olarak kışlar. Etmenin konidiosporları gri renkte 3-11 bölmelidir. Konidiosporlar rüzgar ve su ile bitkilere taşınır. Nekrotik le...
	TAHIL KÜLLEMESİ



	Şekil 4. Buğday rastığının hastalandırdığı buğday başakları.
	1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
	Tahıl küllemesi [Erysiphe graminis (DC.) Wint.], konukçu üzerinde yüzeysel misel örtüsü oluşturur. Miseller epidermis hücrelerine emeçlerini gönderirler. Epider-miste gelişen miseller, konidiofor oluştururlar. Bunların ucunda tespih tanesi gibi sırala...
	2.2. VİRÜS HASTALIKLARI
	Bu virüs mekanik olarak ve vektörle taşınır. Vektörü toprak kökenli bir fungus olan Polymyxa graminis’tir. Enfeksiyon serin iklim koşullarında (12-15 C) ve yüksek toprak neminde artış göstermektedir. Hastalığın inkübasyon süresi uzundur (40-90 gün). V...



