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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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 ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                 CİLT  IV 

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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ARMİLLARYA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Armillaria mellea (Vall.) Quel 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Armillaria mellea (Vall.) Quel, toprak kökenli bir fungus olup, şapkalı mantar-
lardandır. Şapkalarını sonbaharın ilk yağmurlarından sonra genellikle ağaçların 
kökboğazında ve kökboğazına yakın toprak yüzeyinde oluşturur. Şapkalar sarımsı 
kahverenginde ve 5–15 cm çapındadır. Bu şapkalar miselyumlardan oluşan 
rizomorfların ucunda meydana gelir. Rizomorflar kalın, silindir şeklinde, önceleri 
beyaz, sonra koyulaşan miselyum uzantılarıdır. Şapkanın altında bulunan 
lamellerde olgunlaşan bazidiosporlar 8-9x5-6 µm boyutundadırlar. 

Fungus hem toprakta, hem de odun dokusunda yaşar, ölü ağaçlarda ve toprakta 
kalan kök parçalarında uzun süre yaşamını sürdürür. Nemli yerlerde iyi gelişme 
olanağı bulur. Kabukta gelişen rizomorflar incedir ve kabuk ile odun dokusu 
arasında yelpaze şeklindeki gelişmesi ile Armillaria enfeksiyonunun tanısı için 
tipiktir. Kambiyum dokusunu ve kabuğu öldürür. Toprakta gelişimini sürdüren 
rizomorf kahverengi-siyah bir kabukla çevrilidir. Yeraltında 5–15 cm derinlikte 
nadiren 30 cm derinlikte gelişimini sürdürür ve yılda 1–2 m uzar. Rizomorflar 
büyüme ve yayılma sırasında sağlıklı ağaçlara ulaşarak kökten enfekte eder. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Orman ve meyve ağaçlarının köklerinde çürüklük yaparak ağaçların ölümüne 
neden olur. Hastalığa yakalanan ağaçlarda sürgün oluşumu azalır, yapraklar sararır 
ve dökülür, sürgün ve dallar ölmeye ve kurumaya başlar ve sonuçta ağaçlar 
tamamen kurur. Bu belirtilerin oluşumu ve ağaçların ölümü 4 yıl içinde gerçekle-
şebilir, ancak şiddetli enfeksiyon koşullarında 1-2 yıl içinde ağaçlar kuruyabilir.  

Hastalığa yakalanmış ağaçların kökleri incelendiğinde, ikinci köklerden başlayarak 
kök boğazına kadar, kabuk dokusu ile odun dokusu arasında beyaz fungal 
tabakanın oluştuğu görülür (Şekil 1). Hastalığın başlangıcında odun dokusu açık 
kahverengindedir, daha sonra sarımtırak veya beyaz süngerimsi dokuya dönüşür. 

Hastalık ağaçların yaşamlarının kısalmasına, ağacın verim yaşında ölümüne neden 
olduğu için ekonomik açıdan önemlidir.  

Ormandan açılan veya orman alanlarına yakın bahçelerde daha fazla görülmek-
tedir.  

3. KONUKÇULARI 
Etmen polifagdır. Konukçuları orman ve meyve ağaçlarıdır. Meyve ağaçlarından; 
elma, armut, erik, şeftali, kiraz, vişne, kayısı, dut, nar, asma, zeytinde, orman ağaç-
larından ise kestane, ceviz, meşe ve iğne yapraklılarda yaygın olarak görülmek-
tedir. 
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Şekil 1. Armillaria mellea’nın kabuk dokusu ile odun dokusu arasında meydana getirdiği 

beyaz fungal tabaka. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
─ Ağaçlar sağlam ve sağlıklı yetiştirilmelidir. Köklerin yaralanmamasına 

dikkat edilmelidir. 

─ Ağaçlar derin dikilmemeli, yüzey sulaması yapılmamalıdır.  

─ Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan fungusun şapkaları ve 
oluştukları yerdeki kök parçaları imha edilmelidir. 

─ Kuruyan ağaçlar bahçeden kökleri ile birlikte sökülerek imha edilmeli ve 
yerlerinde kireç söndürülmelidir. 

─ Hastalık bahçenin belli kesimlerinde ise rizomorfların sağlam ağaçlara 
ulaşmaması için hasta olanlar 60 cm derinlik ve 30 cm genişlikteki 
hendekler ile izole edilmelidir. 

─ Çevre bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının getireceği 
hastalıklı parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine 60-70 cm 
derinlikte hendekler açılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
İlaçlamalara hastalık görüldüğünde başlanmalıdır. 

Hastalık yeni başlamış ise hasta kökler kesilip, hasta kısımlar kazındıktan sonra bu 
yerler “750 g ardıç katranı+250 g göztaşı” karışımı ile kapatılmalıdır.  

Hastalığın görüldüğü, bahçedeki sağlam ağaçları korumak için, sonbaharda veya 
ilkbahar başında ağaçların iz düşümleri %5’lik karaboya veya %2’lik göztaşı ile 
m2’ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde ilaçlanmalıdır. 

 

©Mükerrem ÇELİKER 

©Mükerrem ÇELİKER ©Aziz ÖZKAN 
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 ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                               CİLT IV 

ARMUT KARA LEKESİ 
Venturia pirina Aderh. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Venturia pirina Aderh.’nın hastalık dönemleri ve etmenin yapısı genel hatlarıyla 
Elma karalekesi’ne benzer. Fungusun konidioforları kahverengi, bölmeli ve 
şekilsizdir. Konidiosporlar koyu kahverengi, yumurtamsı, bölmeli veya bölmesiz 
olabilir. Peritesyumlar genellikle yaprağın alt yüzeyinde oluşur ve küçük siyah 
noktacıklar halindedir. Askuslarda 8 askospor bulunur ve bu sporlar bir bölmeyle 
eşit olmayan iki hücreye ayrılmıştır. 

İlkbaharda primer enfeksiyonlar, sürgün ve dallarda oluşan püstüllerden dağılan 
konidiosporlar ile yere dökülmüş hastalıklı yapraklarda olgunlaşmış Peritesyumlar-
dan çıkan askosporlar vasıtasıyla olur. Doğada askospor uçuş periyodu 10-11 
haftadır. Sekonder enfeksiyonlar ise vejetasyon dönemi içerisinde hastalanmış 
sürgün, yaprak ve meyve üzerinde oluşan konidiosporlar ile gerçekleşir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın belirtileri yaprak, meyve 
ve sürgünlerde görülmektedir. Yap-
rakta lekeler daha çok alt yüzeyde 
görülür. Renkleri zeytin yeşili veya 
koyu kahverengidir, kadifemsi görü-
nüştedir (Şekil 2). Lekeler zamanla 
birleşerek yaprağın yırtılmasına ve 
delinmesine neden olur. Yaprağın 
hastalıklı kısmında gelişme durur. 
Ancak, sağlam kısımlar gelişimini 
normal olarak sürdürdüğünden, yap-
raklarda deformasyon görülür.  

Genç meyveler üzerinde kadifemsi 
görünüşte, isli ve siyahımsı kahve-
rengi lekeler oluşur. Şiddetli enfek-
siyonlarda meyvenin tüm yüzeyi 
lekelerle kaplanabilir, böyle meyveler 
gelişemez ve erken dökülürler. Büyü-
meye devam eden meyvelerde ise 
deformasyonlar ve çatlamalar görülür. 

Sürgün ve dallarda ise ilkbaharda sivilceye benzer püstüller oluşur. Bunların 
açılmasıyla konidiospor yatakları açığa çıkar. Birleşen püstüller sıracaları 
oluşturur, Şiddetli enfeksiyonlarda sürgün kurumaları görülür. 

 
Şekil 2. Armut kara lekesi’nin yapraktaki 

belirtileri. 
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Armut ağacının önemli hastalıklarından birisidir. Ekolojik koşulların uygun olduğu 
ve mücadelenin tam yapılmadığı koşullarda, ürünün tamamı zarar görebilmek-
tedir. Yaprakta oluşturduğu zarar sonucu fotosentez alanı azalır ve ağaçlar yıldan 
yıla zayıflar. Meyvelerde meydana gelen lekeler pazar değerinin düşmesine ve 
verim kaybına neden olur. 

Hastalık yurdumuzda armut yetiştirilen tüm bölgelerde görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Bu hastalığın tek konukçusu armuttur. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
─ Primer enfeksiyon kaynakları olan dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp 

yakılmalı veya gömülmelidir.  

─ Sıracalı dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    
Aşağıdaki takvime göre ilaçlama yapılmalıdır. 

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-
5 gün önce yapılır) 

2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde, 

3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 

4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan fungisitlerin etki süreleri dikkate alınarak 
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  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ARMUT VE ELMADA MEMELİ PAS 
Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum D.C.) 
Elma memelipası (Gymnosporangium confusum Plowr.) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Gymosporangium fuscum D.C. armutta, Gymnosporangium confusum Plowr. 
elmada memeli pas hastalığına yol açmaktadır. 

Hastalık etmenleri, yaşam döngüsünün esial dönemini armut ve elmada, telial 
dönemini ise ara konukçusu olan ardıç türlerinde (Juniperus oxycedrus L. ve 
J.excelsa Bieb) tamamlar.  

 
Şekil 3. Memeli pasın ardıç sürgünlerindeki telial tümörleri. 

Hastalık etmeni, ardıç ağacının sürgünlerinde eylül-ekim aylarında oluşturduğu 
fusoit şeklinde telial tümörlerde kışı geçirir (Şekil 3). Burada 4-5 yıl canlılığını 
sürdürebilir ve her yıl ilkbaharda enfeksiyon kaynağı oluşturur. Bu tümörlerde 
şubat ayında spor dilleri meydana gelir (Şekil 3). Spor dilleri koyu kahverenginde 
olup, minimum 5°C, maksimum 20°C’de oluşurlar ve üzerinde binlerce teliospor 
bulunur. Yağışlı hava koşullarında teliosporlar çimlenerek, elma ve armut ağaçları-
nı enfekte eden bazidiosporları meydana getirirler. Bazidiosporların oluşabilmesi 
için en az l-2 saat yağmur yağdıktan sonra, 14 saat kuru hava gereklidir. Ardıç 
ağaçları üzerinde oluşan bazidiosporlar nisan ve mayıs aylarında 40 günlük süre 
içinde doğaya yayılarak, armut ve elma ağaçlarında primer enfeksiyonları oluş-
turur.  

İlk enfeksiyonlardan 22-29 gün sonra, armut ve elma yapraklarının üst yüzünde 
önce sarımsı kahverengi spermagoniyum (pikniyum) denilen kabarcıklar oluşur ve 
olgunlaşırlar (Şekil 4a). Daha sonra yaprağın alt yüzeyinde, spermagoniyum 
lekesinin altında, enfeksiyondan 78-98 gün sonra (temmuz ayında) esiyum oluşur. 
Ağustos-eylül aylarında meme şeklinde esiyum keseleri ve bu keselerde 
esiyosporlar meydana gelir (Şekil 4b, Şekil 5). Esiyosporlar eylül-ekim aylarında 
esiyum keselerinin patlamasıyla doğaya yayılırlar. Esiyosporlar, civarda bulunan 
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ardıç ağaçlarının sürgün ve dallarını enfekte ederek kışı orada geçirir ve yaz 
başında telial tümörleri oluşturarak yaşam döngüsünü tamamlar.  

 
Şekil 4. Armut yaprağının üst yüzünde oluşan memeli pasın pikniyumları (a) ve alt 

yüzünde oluşan esiyum keseleri (b). 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni yapraklarda, meyvelerde, meyve saplarında ve yeni oluşan sürgün-
lerde belirti oluşturmaktadır. Yaz aylarında yaprakların üst yüzeyinde turuncu 
renkte, yuvarlak veya uzunca lekeler görülür. Lekelerin ortası kabarık durumdadır 
ve yakından bakılınca küçük siyah noktacıklar şeklinde pikniyumlar görülebilir 
(Şekil 4a, Şekil 6). Bu lekelerin bulunduğu yerlerde yaprağın alt yüzeyinde içinde 
esiyosporlar bulunduran meme şeklinde çıkıntılar oluşur (Şekil 4b, Şekil 5). Aynı 
oluşumlar meyve ve dallar üzerinde de görülür. Şiddetli enfeksiyon koşulları 
yaprakların dökülmesine neden olur. Ağaç üzerinde kalan enfekteli yapraklar ise 
yeterli fotosentez yapamadığından ağaçta gelişme geriliği meydana gelir. Sonuçta 
ağaç zayıflar ve verimden düşer. 

 
Şekil 5. Memeli pasın elma yaprağının alt yüzünde oluşan esiyum keseleri. 

 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 

©Ercan CANIHOŞ 
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Şekil 6. Memeli pasın armut yapraklarında meydana getirdiği belirtiler. 

Hastalığa yakalanmış meyveler ise küçük ve şekilsizdir. Hastalığın epidemi yaptığı 
yıllarda meyveler fındık iriliğinde kalır ve dökülür. Bu durum kalitenin bozulma-
sına, verimin de düşmesine neden olmaktadır. Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda  
üründe %100’e varan oranda kayıplara neden olabilmektedir.  
Hastalık, armut ve elma yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Hastalığın konukçuları armut, elma ve ahlat ağaçlarıdır. Telial dönemini geçirdiği 
ara konukçuları olan ardıç türleri ise Juniperus oxycedrus L. ve J. excelsa Bieb’tir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

─ Armut ve elma yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapıldığı bölgelerde bahçe-
lerin etrafına çit veya süs bitkisi olarak ardıç türleri dikilmemelidir. 

─ Ardıç ağaçlarının orman şeklinde bulunduğu yerlerde armut ve elma 
yetiştirilmemelidir. 

©Aziz ÖZKAN ©Ercan CANIHOŞ 

©Aziz ÖZKAN 
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4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı    
Hastalıkla mücadelede aşağıdaki ilaçlama takvimi uygulanmalıdır. 
Armut bahçelerinde: 

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce, 
2. ilaçlama: Çiçekler beyaz rozet devresinde, 
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman, 

Genellikle 3 ilaçlama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim 
koşullarında, ilacın etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer 
ilaçlamalara devam edilir. 
Elma bahçelerinde: 

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi 
başlangıcında), 

2. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,  
3. İlaçlama: 2. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada yüksek basınçlı motorlu pülverizatör kullanılmalıdır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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AYVA MONİLYASI 
Sclerotinia linhartiana Prill. et Del. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ayva monilyası (Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.)’nın genç miselyumu, 
bölmeli, renksiz ve plazmaları tanecikli olup, yaşlandıkça vakuoller oluşur. 
Miselyumun uç kısımlarında oluşan konidioforlar üzerinde, önceleri küre şeklinde, 
sonraları limon şeklinde, tek hücreli, çift çeperli, tanecikli, farklı büyüklüklerde ve 
zincir şeklinde sıralanmış konidiosporlar meydana gelir. Konidiosporların 
optimum çimlenme sıcaklıkları 19-24°C’dir. 

Fungus kışı hastalıklı sürgünler ve mumyalaşmış meyveler üzerinde miselyum 
halinde geçirir. Yere dökülen mumyalaşmış meyveler üzerinde şubat sonu-mart 
başından itibaren 3-21 tane kahverengi apotesyum oluşur. Apotesyumların içinde, 
parafizler arasında silindirik, şeffaf, çift çeperli askuslar bulunur. Her askus içinde 
oval, renksiz ve şeffaf 8 adet askospor bulunur. Askosporların optimum çimlenme 
sıcaklıkları 18-22°C’dir.  

Olgunlaşmış apotesyumlardaki gelişmesini tamamlamış askuslardan doğaya 
yayılan askosporlar, yapraklarda primer enfeksiyonu gerçekleştirir. Sekonder 
enfeksiyonlar ise yapraklarda meydana gelen konidiosporlarla olur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, ayva ağaçlarının yaprak, sürgün, çiçek ve genç meyvelerinde belirti 
oluşturur. İlkbaharda genç yaprakların üst yüzünde, ancak ışığa tutulduğunda 
görülebilen açık kahverengi lekeler zamanla koyulaşır. Bu lekeler yaprağın bir 
kısmını, ya da tamamını kaplar. Konidiosporlar, lekeler üzerinde krem renkli 
fungal bir örtü oluşturur. Hastalanan yapraklarda badem kokusu vardır. Enfekteli 
yapraklardaki miselyum, yaprakların damarlarından saplarına ve oradan da 
sürgünlere geçer. 

Miselyumun sürgünü enfekte etmesiyle, yaprak sapının sürgünle birleştiği nokta-
nın alt ve üst taraflarında 2-3 cm uzunluğunda kahverengi lekeler görülür. Zamanla 
sürgünler, üzerlerindeki yaprak ve çiçek tomurcuklarıyla birlikte kururlar (Şekil 
7a,b). Kuruyan sürgünlerin üzerinde, kirli beyaz renkte konidiospor kitleleri 
oluşur. 

Çiçeklerin açma döneminde, yapraklar üzerinde oluşan konidiosporlar çiçek dişi-
cik organının tepesine gelerek burada çimlenir ve yumurtalığa geçerek hastalan-
dırır. Enfekte olmuş çiçekler, başlangıçta sağlıklı görünür; ancak taç yaprak, 
dökümüne yakın kahverengileşir (Şekil 7c). 

Enfekte olmuş genç meyvelerin üzerinde önceleri açık kahverengi, sonraları 
koyulaşan lekeler oluşur. Bu meyveler önce yumuşar ve zamanla tamamen 
sertleşerek mumyalaşır ve ağaçlarda asılı kalır.  
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Hastalığın, ayva ağacının yaprak, çiçek, sürgün ve meyvelerinde oluşturduğu zarar, 
ağacın gelişmesini engeller ve verimi azaltır. Epidemi yıllarında verim kaybı %80-
90 olabilmektedir.  

 
Şekil 7. Ayva monilyasının sürgün (a,b) ve çiçekteki belirtileri (c). 

Yurdumuzda ayva yetiştirilen tüm bölgelerde hastalığı görmek mümkündür. 
3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmenini tek konukçusu ayvadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

─ İlkbaharda enfekteli yaprak, çiçek ve sürgünler kesilerek imha edilmeli ve 
böylece enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmalıdır. 

─ Mumyalaşmış meyveler toplanıp yakılarak veya gömülerek imha edil-
melidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı    
a) Askospor uçuşlarının saptandığı yerlerde: 
Askospor uçuş başlangıcını saptamak için, sonbaharda mumyalaşmış meyveler 
toplanır. Tabanı çıkartılmış ve üzerine tel kafes gerilmiş kasaların altına bu 
meyveler yerleştirilir. Şubat sonundan itibaren mumyalaşmış meyveler üzerinde 
apotesyum oluşumu gözlenir ve alınan kesitlerle, askuslar içindeki askosporların 
durumları mikroskopta incelenir. Askusların olgunlaşma döneminde sandık üzerine 
yerleştirilen vazelinli lam tuzaklarının mikroskopta incelenmesiyle askospor uçuş 
başlangıcı saptanır. 

1. ilaçlama: Askospor uçuşu başladığında,  

2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan preparatın etki süresine göre doğada 
askospor uçuşu sona erinceye kadar yapılmalıdır. 

 

a b c 
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b) Askospor uçuş başlangıcının saptanamadığı yerlerde: 

1. ilaçlama: Çiçeklerin %5’i açtığında, 

2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açtığında, 

3. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
 

 

AYVA VE ARMUTTA KAHVERENGİ LEKE 
Diplocarpon mespili (Sor.) Sutton (= Fabraea maculata Atk.) 

 
1. ETMENİN TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Etmenin eşeysiz formu Entomosporium maculatum Lev.’dur. Hastalık, yaprak, 
meyve ve sürgünlerde görülür. Konidiospor devresinde subepidermal durumdaki 
aservuluslar yaprak sürgün ve meyveler üzerindeki lekelerin merkezinde yer 

alırlar, siyah ve küçüktürler. Epidermisin 
parçalanmasıyla açığa çıkarlar. Beyaz 
renkli konidiosporlar (18-20x12-14 µm) 
tipik görünüşe sahiptirler. Konidiospor-
lar 5 hücreli olup, küçük olan 3 hücresi, 
2 büyük hücrenin birleşme noktasında 
lateral olarak yer alır. Uç kısımlarında 
bulunan uzantılar nedeniyle de genel 
görünümü böceğe benzer (Şekil 8).  
Suda 1 saat tutulduğunda her hücre ayrı 

ayrı çimlenebilir. Kışı geçiren enfekteli yapraklarda apotesyumlar oluşur. Her biri 
8 askospor içeren askuslar, olgunlaştıklarında yaşlı yaprakların kütikulası üzerinde 
ortaya çıkarlar. Askosporlar iki hücrelidir. 
Kışı enfekteli yapraklarda konidiospor ve askospor, kanserli sürgünlerde ise 
konidiospor olarak geçirir ve primer enfeksiyonlara neden olur. 

 
Şekil 8. Kahverengi leke etmeninin 

konidiosporları. 
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Kışı geçirmiş enfekteli yapraklardan konidiosporlar yağmur ve yağmurlama 
sulama ile yayılırlar. Yağmurlarla başlayan rutubetli dönemde, apotesyumlardan 
askosporlar boşalır. Enfeksiyon periyodunun başlangıcından itibaren 7 gün sonra 
lezyonlar görülmeye başlar. Yaprak ve meyvelerin enfeksiyona duyarlılığı olgun-
lukla azalmaz. Sekonder enfeksiyonlar yaz boyunca devam eder. 
Hastalık ılıman kış ve rutubetli ilkbaharı takiben daha çok görülür. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık yaprak, meyve ve genç sürgünlerde görülür. Fungus, ayva ve muşmula 
yapraklarında ortası siyah, şişkin ve dairesel koyu kahverengi lekeler oluştur-
maktadır (Şekil 9a,b). Bu lekelere yaprak saplarında da rastlanır. Oluşan lekeler 
çoğalarak erken yaprak dökümüne neden olur.  
Fungus genç sürgünlerde uzun, hafif içe çökük, kahverengi lekeler oluşturur. 
Lekeler çoğalınca genç sürgünleri kurutur. 
Meyvelerinde oluşan lekeler kahverengi, kenarları dişli olup, ortalarında siyah 
aservuluslar vardır (Şekil 9c,d). Lekeler büyümekte olan meyvenin herhangi bir 
yerinde meydana gelir. Bu lekeler çoğaldıkça meyve deforme olur, çatlar ve 
meyvenin diğer mikroorganizmalarla enfekte olmasına olanak sağlar. Meyve 
enfeksiyonları büyüme sezonu boyunca görülür.  
Fidanlıklarda yaprak dökümü ve sürgün enfeksiyonları önemlidir. Fidanlarda 
bodurlaşmaya neden olur. 
Yurdumuzda ayva yetiştirilen bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesi’nde görül-
mektedir. Yazları sıcak ve rutubetli olan bölgelerde daha yaygındır.  

  

 
Şekil 9. Kahverengi leke hastalığının yaprakta (a,b), armut meyvesinde (c) ve 

ayva meyvesindeki belirtileri(d). 

 

a b 

c d 
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3. KONUKÇULARI 
Başlıca konukçuları ayva, armut ve muşmuladır. Nadiren şiddetli enfekteli armut 
yada ayva bahçesine yakın elma ağaçlarında da görülebilir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıklı dallar hastalık etmeninden ari olan yere kadar budanmalı ve yok 
edilmelidir. 

– Enfeksiyon kaynağı yere dökülen yapraklar olduğundan, bu yapraklar 
toplanarak yakılmalı veya gömülmelidir. 

– Fidanlıklarda iyi havalanma ve hızlı kurumayı sağlamak için sıralar arası 
mesafe yeterli genişlikte olmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlk ilaçlama çiçek açmadan yapılmalı ve çiçek açtıktan sonra kullanılan preparatın 
etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon riski sona erinceye kadar ilaçlamalar 
tekrarlanır.  

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ELMA KARALEKESİ 
Venturia inaequalis (Cke) Wint.  

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI   
Elma karalekesi (Venturia inaequalis (Cke) Wint.)’nin saprofitik ve parazitik 
olmak üzere 2 devresi vardır. Saprofitik dönem sonbaharda yere dökülen ölü yap-
raklarda başlar. İlkbaharda psöydotesyumun olgunlaşmasına kadar sürer. Parazitik 
dönem ise, fungusun canlı dokularda sürdürdüğü yaşamını kapsamaktadır (Şekil 
11). 

Psöydotesyumlar küremsi veya yarı küremsidir. İlkbaharda psöydotesyumların 
içindeki askuslar olgunlaşır. Askuslarda 8 adet askospor bulunur ve bu sporlar bir 

bölmeyle eşit olmayan iki hücreye ayrılmıştır (Şekil 
10). İlkbaharda yağışlı günlerde psöydotesyumların 
içindeki olgunlaşan askuslardan askosporlar fırlatılır. 
Askosporların çimlenmesi için sıcaklık ve yaprak 
ıslaklık süresi önemlidir. Bu değerler Mills tablo-
sunda verilmiştir (Çizelge 1).  

Farekulağı döneminden itibaren elma yapraklarına 
ulaşan askosporlar uygun koşullar oluştuğunda çimle-
nir ve bitki dokusunu kütikuladan penetre eder. 
Böylece askosporlar primer enfeksiyonları meydana 
getirir. 

Fungus epidermis ve kütikula arasında vejetatif olarak gelişir. Daha sonra 
miselyumun ucunda kısa, alt kısmı kalın, uç kısmı ince konidioforlar ve bunların 
ucunda da konidiosporlar oluşur. İlk enfeksiyondan 8-15 gün sonra yaprağın her 
iki yüzeyinde yağ yeşili renginde kadifemsi lekeler oluşur. Konidiosporlar yağışla 
birlikte konidioforlardan kopup su damlalarıyla diğer yaprak ve meyvelere 
taşınarak sekonder enfeksiyonlara neden olur. Bu enfeksiyonlar yağışlı geçen yaz 
ayları boyunca devam eder. 

Hastalık etmeni kışı sonbaharda yere dökülen lekeli yapraklarda miselyum olarak 
geçirir. İlkbahara doğru bu yapraklarda önce eşeyli üreme meydana gelir bunu 
takiben pseudotesyumlar oluşur.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın belirtileri ağacın yaprak, meyve ve sürgünlerinde görülür. Yaprağın üst 
ve alt yüzünde oluşan lekeler başlangıçta yağlı görünüştedir (Şekil 12a), giderek 
zeytin yeşili rengini alır, sonra da kahverengileşir (Şekil 12b,c). Lekeler kadifemsi 
yapıdadır ve zamanla lekeli kısımdaki doku ölür, üzerinde yırtılmalar olur. Ağır 
enfekteli yapraklar sararır ve erken dökülür. 

 
Şekil 10. Elma karalekesinin 

askosporu. 
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Şekil 12. Elma karalekesinin yapraktaki(a-c) ve meyvedeki (d-g) belirtileri. 

Meyvedeki lekeler başlangıçta yeşilimtırak olup zamanla kahverengine dönüşür. 
Küçük lekeler zamanla birleşir ve bu kısımlarda meyvelerdeki gelişme durur. 
Erken dönemdeki enfeksiyonlarda hastalıklı ve sağlıklı doku arasındaki gelişme 
farklılığı nedeniyle nekrozlu alanlarda çatlama ve meyvede şekil bozuklukları 
meydana gelir (Şekil 12d-g). 

Elmada sürgün enfeksiyonları bazı duyarlı çeşitlerde görülür. Lekeler oval veya 
yuvarlak kabarcıklar şeklindedir. Püstül olarak tanımlanan bu kabarcıklar 
ilkbaharda çatlar ve içinde oluşan konidiospor yatakları açığa çıkar. Püstüller 
zamanla birleşerek uyuz veya sıraca denilen yaraları oluşturur. 

Hastalığın zararı doğrudan veya dolaylı olur. Yaprak enfeksiyonları nedeniyle 
fotosentez ve solunum olayları engellendiğinden, ağaç yıldan yıla zayıflar. 
Hastalık nedeniyle oluşan ürün kaybı ortalama %20-45 oranındadır.  

Hastalık yurdumuzda elma yetiştirilen tüm bölgelerde yaygın olarak görülür.  

©Mükerrem ÇELİKER a b 

©Mükerrem ÇELİKER 
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3. KONUKÇULARI 
Hastalığın konukçusu elmadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
─ Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş lekeli yapraklar sonbaharda 

toplanıp yakılmalı veya gömülmelidir.  

─ Sıracalı dallar budanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır.  

─ Ağaçlar, yapraklardaki nemin daha hızlı kuruyabilmesi için hava akımına 
izin verecek şekilde taçlandırılmalı ve uygun aralıklar ile dikilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    

a) Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde 

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 
gün önce yapılır) 

2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldü-
ğünde) 

3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 

4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun 
olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri 
dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

b) Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde 
Kimyasal mücadele programının uygulanabilmesi için tahmin uyarı istasyonundan 
alınan fenolojik, biyolojik ve meteorolojik veriler birlikte değerlendirilir ve uygun 
ilaçlama zamanı buna göre belirlenir. Bu amaçla psöydotesyum olgunlaşmasının, 
doğada askospor uçuşlarının, fenolojik gelişmenin ve enfeksiyon periyotlarının 
saptanması gereklidir. 

Perites olgunlaşmasının saptanması: Aralık-şubat aylarında tahmin uyarı istas-
yonunda, önceden toplanmış yoğun kara lekeli yapraklardan her gün alınarak, 
laboratuvarda vazelinli lam tuzakları yardımı ile askospor çıkışı belirlenir. İçine 
nemli kurutma kâğıdı konulan petrilerde bulunan lam tuzakları 4-6 saat sonra 
mikroskop altında incelenerek askospor çıkışının başlayıp başlamadığı saptanır. 
Mikroskopta incelemeye, ilk askospor görülünceye kadar devam edilir. İlk 
askosporun görülmesi doğada psöydotesyumların olgunlaştığının ve ilk yağışlarla 
birlikte askospor uçuşunun başlayacağının işareti olarak değerlendirilir. 

Doğada askospor uçuşlarının saptanması: Tahmin uyarı istasyonunda yoğun 
kara lekeli yaprakların bulunduğu tel kafeslerin üzerine konulan vazelinli lam 
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tuzakları ile askospor uçuş süresi belirlenir. Askospor uçuş süresinin izlenmesi 
çalışmalarına doğada askospor uçuşu sona erinceye kadar devam edilir.  

Fenolojinin izlenmesi: Hastalıkla mücadelede özellikle ilk ilaçlama zamanına 
karar vermek için ağaçların duyarlı fenolojik dönemde (farekulağı) olması 
gerektiğinden, fenolojik gelişim dönemleri izlenerek kaydedilir. 

Enfeksiyon periyotlarının belirlenmesi: Perites olgunlaşmasının belirlenmesin-
den sonra bahçede çalıştırılacak yaprak ıslaklığını ölçer aletten alınacak yaprak 
ıslaklık süreleri ve bu süre içindeki ortalama sıcaklık verileri “Mills Tablosu”na 
(Çizelge 1) uygulanarak enfeksiyon periyotları belirlenir. İlaçlamaya esas olan en-
feksiyon periyotlarının belirlenmesinde “hafif enfeksiyon koşulları” dikkate 
alınır. 

Ülkemizde enfeksiyon periyotlarının belirlenmesinde elektronik tahmin uyarı 
sistemlerinin kullanılması gün geçtikçe yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 
Ülkemizde kullanılmakta olan bu cihazlardan sadece program yazılımı Mills and 
Laplante (1954) olan elektronik tahmin uyarı cihazlarından bu veriler ve uyarılar 
doğrudan alınabilmektedir. 

1. ilaçlama: Ağaçların duyarlı fenolojik dönemde olması, doğada askospor 
uçuşunun başlaması ve enfeksiyon periyodunun oluşması 
durumunda yapılır. 

2. ve diğer ilaçlamalar: Enfeksiyon periyodunun oluşması ve doğada askos-
por uçuşunun devam etmesi durumunda önceki ilaçlamalarda 
kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak uygulanır. 

İlaçlamalara son vermede askospor uçuşunun sona ermesi, ağaçlardaki primer 
enfeksiyonların durumu ve enfeksiyon periyotları oluşumu esas alınır. 

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

Elma küllemesinin de sorun olduğu bahçelerde, her iki hastalığa da etkili olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir.  

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya 
yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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Sıcaklık 
(°C) 

Yaprak ıslaklık süreleri(saat) 
Hafif 
Enfeksiyon 

Orta 
Enfeksiyon  

Ağır 
Enfeksiyon  

25.5 13 17 26 
25.0 11 14 21 
24.4 9.5 12 19 
23.9-17.2 9 12 18 
16.7 9 12 19 
16.1 9 13 20 
15.6 9.5 13 20 
15.0 10 13 21 
14.4 10 14 21 
13.9 10 14 22 
13.3 11 15 22 
12.8 11 16 24 
12.2 11.5 16 24 
11.7 12 17 25 
11.1 12 18 26 
10.6 13 18 27 
10.0 14 19 29 
9.4 14.5 20 30 
8.9 15 20 30 
8.3 17 23 35 
7.8 19 25 38 
7.2 20 27 41 
6.7 22 30 45 
6.1 25 34 51 
5.6 30 40 60 
0.6-5.0 2 günden fazla - - 

Çizelge 1. Mills tablosu [Farklı sıcaklıklarda elma karalekesi 
enfeksiyonu için gereken yaprak ıslaklık süreleri            
(Mills and Laplante, 1954)] 
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ELMA KÜLLEMESİ 
Podosphaera leucotricha Ell. et Ev. Salm  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha Ell. et Ev.Salm)’nin miselyumu bölmeli 
olup, konidiosporlar miselyum üzerindeki konidioforlarda zincir şeklinde 
sıralanmışlardır. Konidiosporlar fıçı şeklindedir. Kleistotesyumlar ise küreden 
armut şekline kadar değişik yapıdadırlar. Tutunucuları 1-11 (genellikle 2-3) adet 
olup, uçları dikotom şeklinde dallanmıştır. Kleistotesyumlar, tek askusludur ve 
içinde tek hücreli oval askosporlar bulunmaktadır. 

Fungus kışı sürgün üzerinde, odun ve meyve gözlerinin pulcukları arasında 
miselyum şeklinde geçirmektedir. Yurdumuzda kleistotesyumlar şeklinde de 
kışladığı belirlenmiş olmakla birlikte, bu kışlama şeklinin, hastalığın gelecek yılda 
oluşmasında rolü olmadığı saptanmıştır. Ağaca su yürümeye başlamasıyla fungus 
aktivite kazanır, miselyum üzerinde konidioforlar ve konidiosporlar oluşur. 
Gelişen odun ve meyve tomurcuklarında primer enfeksiyona neden olurlar. Yaz 
boyunca konidiosporlar yaprak, sürgün, çiçek demetleri ve meyveler üzerinde 
sekonder enfeksiyonları oluştururlar.  

Miselyum –25°C’ye kadar canlılığını koruyabilmektedir. Konidiospor oluşumu 
genç organlarda 20°C sıcaklık üzerinde, yağışsız ancak nemin yüksek olduğu 
havalarda daha fazla gerçekleşmektedir. Konidiosporlar 2°C sıcaklıkta dahi düşük 
oranda çimlenebilmektedir. Optimum çimlenme sıcaklığı 24°C olup, 32°C ve 
üzerindeki sıcaklıklar çimlenme için uygun değildir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Fungusun miselyumu, konidiofor ve konidiosporları yaprak, sürgün, çiçek 
demetleri ve bazı çeşitlerde meyveler üzerinde gelişmekte ve beyaz bir örtü 
oluşturmaktadır. Bu beyaz renkteki kitle koklandığında balık kokusu hissedilir. 
Hastalıklı sürgünler, sağlıklı olanlara göre gelişme yönünden geri kalır; boyları 
daha kısa ve cılızdır (Şekil 13). Hastalıklı sürgünler üzerinde oluşan tomur-
cukların bir kısmı enfeksiyon nedeniyle ölür, bir kısmı ise hastalığın gelecek yıla 
geçişinde primer enfeksiyon kaynağı olurlar. Hasta tomurcuklar sağlıklı olanlara 
göre daha gevşek, yassı ve dıştaki tomurcuk pulları geriye doğru açılma duru-
mundadır. Şiddetli enfeksiyonlarda sürgünlerde kurumalar görülür. Hastalıklı 
sürgünler vejetasyon dönemi sonunda gümüşi bir renk alır. 

Külleme, yaprakların alt yüzeylerinde, bazı durumlarda üst yüzeylerinde, küçük, 
zamanla gelişen unsu görünüşte, beyaz yüzeysel lekeler oluşturur. Bu lekelerde 
etmenin konidiosporları bulunmaktadır. Hastalığa daha çok genç yapraklar yaka-
lanırlar. Hasta yapraklar normal gelişemezler, dar ve mızrak gibi uzun ve içe doğru 
hafifçe kıvrılmış görünüştedir. Renkleri zamanla kirli kahverengine dönüşür ve 
erken dökülür (Şekil 13).  
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Şekil 13. Elma küllemesinin yaprak ve sürgündeki belirtileri. 

Küllemeli çiçekler normal gelişemezler ve taç yaprakları daha kalındır. Yapraklar 
ve sapları unlu örtü ile kaplıdır ve çanak yaprakları deforme olmuş durumdadır. 
Hastalıklı çiçeklerden nadiren meyve oluşabilir, çoğu zaman kurur ve dökülürler. 

Şiddetli enfeksiyonlarda meyveler de hastalığa yakalanır. Enfekteli meyvelerin 
üzerinde, etmenin beyaz renkteki misel ve konidiospor kitlesi dikkati çeker, ileri 
dönemlerde pas renginde ağ benzeri lekeler oluşur. Erken enfeksiyonlarda ise 
meyveler küçük ve şekilsiz olabilir. Yaprak enfeksiyonları nedeniyle fotosentez ve 
solunum olayları engellendiğinden tomurcuk oluşumu ve ağacın gelişimi olumsuz 
yönde etkilenir.  

Küllemenin birkaç yıl şiddetli olarak görüldüğü bahçelerde verim kaybı %60-70 
olabilmektedir. 

Ülkemizin elma yetiştiriciliği yapılan bütün bölgelerinde görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalığın konukçuları elma ve armuttur. 

©Mete AYDEMİR ©Faruk DOĞAN a b 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel önlemler 
─ Küllemeden zarar görmüş sürgünler kış budamasıyla, hastalıklı kısmın 15 

cm altından kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bu sürgünler gümüşi beyaz 
renkte olmaları nedeniyle kolaylıkla görülebilir.  

─ Kış budaması sırasında gözden kaçan ve ilkbaharda tepe tomurcukları 
küllemeli olarak gelişen sürgünler ile küllemeli olarak gelişen yaprak ve 
çiçek demetleri toplanmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    

1. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 

2. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğü dönemde, 

3. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 
kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam 
edilir. 

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

Elma karalekesinin de sorun olduğu bahçelerde, her iki hastalığa da etkili olan 
bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir. 

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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ELMADA ALTERNARYA MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Alternaria alternata (Fr.)Keissler (= Alternaria tenuis Ness.) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Alternaria cinsine dahil patojen türlerin konukçuya özelleşmiş toksin salgılamaları 
ve aseksüel dönemlerinin morfolojik benzerlikleri nedeniyle, A.alternata olarak 
sınıflandırılmasının gerektiği bildirilmiştir. Ancak, etmenin sınıflandırılmasında 
birlikteliğe varılamadığından, bazı araştırmacılar etmeni, A.alternata’nın elma 
patotipi A. mali olarak, yada A.mali türü olarak da adlandırmaktadır.  
Alternaria alternata (=Alternaria tenuis Ness.) yara paraziti olan bir hastalık etme-
nidir. A.alternata birçok bitkilerin zayıflamış veya ölmüş dokularında saprofit 
olarak da yaşayabilir. 
Etmenin kolonisi, besi yerinde, zeytinimsi siyah veya siyah, bazen gri renktedir. 
Konidiosporlar genellikle uzun, sık dallanan zincirler halinde ve ters armut, yu-
murta, elipsoit, kısa konik veya silindirik şekildedir. Konidiosporlar, bazen kendi-
sinin üçte biri kadar uzunlukta olan bir gagaya da sahip olabilir. Konidioforlar, düz 

çeperli yaklaşık 50 μm uzunlukta ve 3–6 
μm kalınlığında, 1–3 bölmeli, tek veya 
gruplar halinde, dallı veya basit, düz veya 
kıvrımlı, soluk veya altın sarısı renktedir 
(Şekil 14). 
A. alternata yaygın olarak bulunabilmek-
tedir. Hastalığın optimal gelişimi rutu-
betli ortam ve 26–28oC sıcaklıkta olmak-
la birlikte, 0°C de dahi gelişme göstere-
bilmektedir. Uygun şartlarda penetras-
yondan 8–10 gün sonra hastalık belirtisi 
ortaya çıkar. 

A.alternata zayıf bir patojen ve son derece yaygın bir saprofit olup, birçok bitki-
lerin zayıflamış veya ölmüş dokularında, gıda artıklarında, toprak vb. maddeler 
üzerinde bulunmaktadır. Rüzgârla, kuşlarla ve mekanik olarak bulaşabilmektedir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Alternaria türlerinin çoğu hasat öncesi ve sonrası meyve çürümelerine neden 
olurlar.  
A.alternata, elmanın çiçek çukuru etrafında veya orta kısımlarında önceleri renk 
açılmasına neden olur. Bu lezyonlar kuru olup, kahverenginden siyah renge 
dönüşür. A.alternata etmeninin elmadaki belirtisi meyve etinden çekirdek evine 
doğru (40–50 mm.) derinlemesine ilerleyen ve kısmen de yüzeysel olarak çürüyen 
bölgeler, siyah veya kahverengimsi renkte, yassı ve kenarları belirgin çökük leke-
ler şeklinde görülür (Şekil 15).  

 
Şekil 14. Alternaria alternata’nın 

konidiosporları. 
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Meyvelerdeki yumuşama, güneş ve soğuk zararları ile hasat öncesinde oluşan 
mekanik veya diğer yaralanmaların dokuda oluşturacağı zayıflıklar, A.alternata 
etmeninin giriş kapısını oluşturmaktadır. A.alternata meyve sapında zayıflamaya 
da neden olmaktadır.  

 
Şekil 15. Alternarya meyve çürüklüğünün elma meyvelerindeki belirtileri. 

Alternarya meyve çürüklüğü hastalığı, elma kabuğundaki koyu renkli lekeler ile 
acı benek hastalığına benzemektedir (Şekil 16). Buna karşın Acı benek hastalığı 
meyvede bitki besin elementleri oranının dengesiz olması sonucu ortaya çıkarken, 
Alternarya meyve çürüklüğü hastalığı ise A.alternata fungusunun enfeksiyonu 
sonucu oluşmaktadır.  

 
Şekil 16. Acı benek hastalığının elma meyvesindeki belirtisi. 

Etmenin koyu renkli miselleri, nemli şartlar altında meyvedeki lezyonların 
yüzeyinde görülebilir. Hastalığın şiddeti, konukçunun duyarlılığı ve çevre 
şartlarına bağlı olarak değişebildiği gibi, kültürel uygulamalar da hastalığın ortaya 
çıkmasında önemli etkenlerdir.  

Etmen elma yapraklarında, önce açık, daha sonra koyulaşan portakal renkte 
dairesel halka şeklinde yaprak lekelerine neden olur (Şekil 17).  

Bu etmen, hasattan önce veya sonra meyveyi enfekte edebilir. Meyvelerin olgun-
laşma döneminde hastalığa karşı hassasiyeti artmakta, olgunlaşma başlangıcında 
fungus meyveyi enfekte edebilir. Hasada yakın bir zamanda meyve yüzeyinde 
semptom gelişir ve meyvenin albenisi kaybolur. Uygun şartlarda depolanmayan 

©A.Yasin GÖKÇE ©A.Yasin GÖKÇE 
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meyve, belli bir süre sonunda çürüyerek tamamen elden çıkabilir. İleri derecedeki 
çürüklüklerde meyve eti siyaha dönüşür ve süngerimsi bir yapı alır. 

 
Şekil 17. Elmada çürüklüğe neden olan Alternarya’nın yapraktaki belirtileri (H. Özgönen 

ve G. Karaca, 2005). 

Elmada hasada yakın zamanda lekelenme ve daha sonrası çürüme ile kendisini 
belli eden bu hastalık, meyvedeki albeni ve kaliteyi etkilemektedir.  

Hastalıklı meyvenin depolamaya alınmasında ve meyvelerde hasat esnasında 
oluşun yaralanmalarda lezyon gelişmesi devam ettiğinden, depo kayıplarına sebep 
olmakta, böylece meyvenin pazar değeri düşmekte ve ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. 

Hastalık, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan’da ve Akdeniz Bölgesi’nde Isparta 
ilinde tespit edilmiş olup, diğer bölgelerdeki bulunuşları bilinmemektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları elma ve armuttur. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Meyvelerin elle toplanmasında dikkatli olunmalı, toplama ve paketleme esnasında 
ezilmemelidir. Hasattan sonra bekletilmeden bir an önce depoya alınmalıdır. Hasat 
esnasında gerekli titizliğin gösterilmesi depolama ömrünü de uzatacaktır. 
Depolama atmosferi ve sıcaklığı uygun olmalı, meyvenin muhafazası optimum 
şartlarda olmalıdır.  
Toplama yapılacak olan kasa veya sepetin yüzeyi Chlorin’le dezenfekte edilmeli 
veya meyve kasalara konmadan önce buhardan geçirilmelidir. Chlorin, meyve 
yüzeyindeki yaşayan sporlara karşı da uygulanabilir. 
4.2. Kimyasal Mücadele  
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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4.2.1. İlaçlama zamanı 
1. ilaçlama: Meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık ¾ meyve büyüklüğü)  
2. ilaçlama: Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, ikinci ilaçlama yapılmalı-

dır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen 
ruhsatlı ilacı bulunmamaktadır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Ağacın tümü ilaçlanacak şekilde rüzgârsız havada ilaçlama yapılmalıdır. 

 
 

ERİK PASI  
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel  

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni olan Tranzschelia pruni-spinosae kışı enfekteli yapraklar ya da 
genç sürgünlerde teliospor ya da uygun koşullarda üredospor halinde geçirir. Ayrı-
ca etrafta yabani erik ve badem varsa alternatif konukçu olarak bunlarda da telio-
spor enfeksiyonu görülebilir. Ayrıca Anemon spp. (dağ lalesi) ve Eranthis hyema-
lis (kış boynuzotu) gibi bitkilerde alternatif konukçular arasında yer almaktadır. 
Etmenin ülkemizde de eriklerde bir varyetesi daha saptanmıştır (Tranzschelia 
pruni-spinosa (Pers.) Dietel var. discolor (Fuckel)). Etmenlerin ayrımı teliospor 
morfolojilerinden yapılmakta olup teliosporlar iki hücreli ve daha koyu renkli, 
üredosporlar ise tek hücreli ve açık renklidir.  
Primer enfeksiyonlar ilkbahar sonlarında çoğunlukla yere düşen yapraklarda 
kışlayan üredosporlar tarafından yapılır. Ancak kışı soğuk geçen bölgelerde 
teliosporlardan oluşan bazidiosporlarda primer enfeksiyonlarda söz konusu 
olabilmektedir. Uredosporlar geniş bir sıcaklık aralığında çimlenebilirler (8-38°C; 
opt.13-26°C) ve rüzgârla kolayca yayılabilirler.  
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri mayıs-haziran aylarında üredospor enfeksiyonu sonucu 
yaprağın üst yüzeyinde parlak sarı renkli klorotik lekeler şeklinde görülür. Daha 
sonra yaprağın alt yüzeyinde bu lekelerin altında turuncu renkli püstüller görülür 
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ve burada yeni üredosporlar oluşarak sekonder enfeksiyonları gerçekleştirir. Yaz 
sonuna doğru ise püstüller koyulaşır ve üredosporlar teliospor halini alır (Şekil 
18). 

 
Şekil 18. Erik pasının yapraktaki belirtileri(a) ve yaprak altında meydana gelen 

püstüller(b). 

Hastalık genellikle şiddetli zarar oluşturmamaktadır. Ancak mayıs ve haziran 
ayları yağışlı geçerse yaprak, sürgün ve meyve enfeksiyonları görülebileceği için 
zarar şiddeti artabilmektedir. Yaprak enfeksiyonlarının şiddetli olduğu durumlarda 
yapraklarda dökülmeler ve gövde de zamklanma da görülebilmekte ve zarar daha 
da artmaktadır.  
Bu hastalık erik yetiştiriciliği yapılan her yerde görülmektedir. Epidemi yaptığı 
durumlarda verim kaybının %33’e kadar ulaştığı belirlenmiştir. 
3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları, başta kültür ve yabani erik ile badem türleri olmak üzere tüm 
Prunus türleridir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hastalığın kontrolünde, bir önceki sezondan kalan ve primer enfeksiyon kaynağı 
olan yaprakların toplanıp yakılması oldukça önemlidir. Ayrıca hastalık belirtisi 
görülen sürgün ve meyveler ile budama artıkları da mutlaka toplanıp yakılmalı ve 
etrafta konukçu olabilecek yabani bitkiler varsa bunlar da uzaklaştırılıp imha 
edilmelidir. 
4.2. Kimyasal Mücadele  
Hastalık görüldüğünde veya bir önceki yıl zarar oluşturduğu durumlarda kimyasal 
mücadele yapılır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı   
Hastalığın ilk belirtileri görülünce birinci ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşuları 
hastalık çıkış için uygun olması durumunda kullanılan ilacın etki süresi dikkate 
alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılmalıdır. 

a b 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 31 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV      YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE  HASTALIKLARI 

 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada ilaçlanacak alan dikkate alınarak bahçe pülverizatörü kullanılmalıdır.  
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalarda ağacın tüm aksamının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.  

 
 

ERİKLERDE CEP HASTALIĞI 
Taphrina pruni (Fuck.) Tul. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Eriklerde Cep hastalığının etmeni olan Taphrina pruni (Fuck.) Tul.’nin hifleri 
bölmelidir ve her hücresinde iki çekirdek bulunur. Bu hücreler yuvarlak ve renksiz 
8 askosporu içeren bir askus geliştirir. Askosporlar hem askus içinde hem de 
askustan çıktıktan sonra tomurcuklanarak konidiosporları oluştururlar. Daha sonra 
tekrar daha ince veya kalın çeperli konidiospor oluşturmak için tekrar 
tomurcuklanabilir veya misel oluşturmak için çimlenebilir. Bitki yüzeyine yakın 
miselyal hücreler birbirlerinden ayrılır ve askusları oluştururlar. 

Primer enfeksiyonlar, çiçek döneminde miselyumun yumurtalığa dışardan 
penetrasyonu ile olmaktadır. Miselyum meyveyi sararak meyve içine doğru yayılır. 
Meyveler üzerinde sarımtırak gri toz şeklinde askus yatakları ve bunların üzerinde 
askuslar oluşur.  

Olgunlaşan askosporlar sürgünler üzerinde çimlenerek dokuyu penetre ederler. 
Kışı, sürgünlerde ve tomurcuk pullarında konidiospor formunda geçirirler ve 
ilkbaharda meyveleri hastalandırırlar. İlkbaharda havaların serin ve yağışlı olması 
hastalık için uygun koşullardır. Sıcak ve kurak yıllarda hastalık görülmez. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığa yakalanmış meyvelerin şekli ve rengi bozulur. Meyve uzun, yassı veya 
normalden daha büyüktür. İçlerinde çekirdek bulunmaz, meyve eti gevrek ve 
renkleri bozuktur. Renk önceleri sarımsı, zamanla grimsi kahverengi olur, zamanla 
esmerleşerek kurur ve dökülürler (Şekil 19).  
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Hastalığa yakalanmış meyvelerin pazar değeri kalmadığı için hastalık önemlidir. 
Yurdumuzda özellikle Can eriği ve Papaz eriği yetiştirilen bölgelerde görül-
mektedir. 

 
Şekil 19. Cep hastalığının erik meyvelerindeki belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin konukçusu eriktir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
Ağaç üzerinde kalan ve yere dökülen hasta meyveler toplanıp yok edilmeli ve 
kuruyan sürgünler budanarak yakılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı   

1. ilaçlama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,  

2. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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KİRAZ VE VİŞNEDE YAPRAK LEKESİ 
Blumeriella jaapii (Rehm.) V. Arx. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun eşeysiz formu, Cylindrosporium padi Karst olarak isimlendirilmiştir. 

Fungus, kışı yere dökülen hastalıklı yapraklar üzerinde, apotesyum halinde geçirir. 
Askusları topuz biçiminde olup, içinde 8 adet askospor bulunur. Askosporları 
uzun, düz veya hafif kıvrık yapıda, bölmesiz veya 1-2 bölmeli ve renksizdir.  

Apotesyumlar, mart ayından itibaren olgunlaşmaya başlar. Bu dönemde yıldız 
şeklinde yırtılırlar ve içlerinden askosporlar çıkar (Şekil 20). Bunların dışarı 
çıkması için uygun sıcaklık yanında, yaprakların ıslak olması da gerekir.  

Askospor uçuşları, 16°C sıcaklıkta en yüksek seviyeye ulaşır. Askosporlar ilk 
yapraklara ve çiçek tablasına ulaşarak, primer enfeksiyonları meydana getirir ve 
çiçeklerin erken  dökülmesine neden olur. Askosporlar yaprağın alt yüzeyindeki 
stomalardan girer ve yaprak dokusunda miselyum olarak gelişir.  

 
Şekil 20. Blumeriella japii’nin yaşam çemberi. 
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Enfeksiyondan 1-2 hafta sonra, genellikle yaprağın alt yüzünde beyazımsı sarı 
renkli aservuluslar meydana gelir. İçlerinde de beyazımsı-sarı renkli, uzun, ince, 
silindirik ve yay şeklinde, bölmesiz veya 1 bölmeli, nadiren de 2 bölmeli 
konidiosporlar bulunur. Konidiosporlar en iyi 16°C sıcaklıkta gelişir. Yağmur, 
rüzgâr ve böceklerle sağlıklı yapraklara taşınır. Nemli periyotlarda, bol miktarda 
oluşan konidiosporlar sekonder enfeksiyonlara sebep olurlar. Konidiosporlar da 
askosporlar gibi yaprak enfeksiyonlarına neden olurlar (Şekil 20; 21a,b,c).  

  

 
Şekil 21. Yaprak lekesinin kiraz yaprağı (a,b,c) ve meyve sapındaki belirtileri. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yaprak lekesi hastalığı, kirazlardan çok, vişne ağaçlarında zarar yapar. Bu hastalık, 
bazen Yaprak delen hastalığı zannedilerek gözden kaçırılabilmektedir. 

a 

b c 

d 
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Hastalık belirtileri yaprakta, meyve ve meyve sapında görülür. Yaprağın üst 
yüzeyinde önceleri bordo renkte olan lekeler, sonraları kırmızımsı-kahverengine 
dönüşür (Şekil 21a). Konidiospor kümelerinin etrafa yayılması nedeniyle, sanki bu 
lekelerin alt yüzünde, kirli beyaz renkte bir kabuklu bit varmış gibi görünür (Şekil 
21b). Çapları 1-3 mm kadar olan bu lekeler, gayri muntazam veya yuvarlaktır. 
Bunlar dağınık veya yaprağın sadece bir kısmında meydana gelebilirler. Lekeler 
birbiriyle birleşerek, daha büyük lekeler oluşturabilir ve o kısımdaki dokuyu 
öldürebilir. Hastalıklı kısımlar genellikle kıvrılır ve kahverengileşir (Şekil 21c).  
Hastalık çok ciddi yaprak dökülmesine neden olur ve bu durum hastalığın karak-
teristik belirtisidir. Yaprak dökülmesi, haziran ortasında başlar, bazen ağaçlarda 
sadece meyveler kalır. Bu meyveler de iyi gelişemez ve olgunlaşamaz. Bunların 
kaliteleri düşük ve tatları da iyi değildir. 

Ayrıca bu hastalığa yakalanan ağaçlarda odun dokusu oluşumu da iyi değildir. 
Hasta ağaçlar kış soğuklarından zarar görür, sürgün gelişimi ve çiçek üretimi 
azalır. Ayrıca birçok meyve gözü ölür ve dolayısıyla meyve tutumu azalır. Bu 
durumun 2-3 yıl devam etmesi halinde ağaç tamamen kuruyabilir. Meyve üzerinde, 
yuvarlak ve 0.5-2 mm çapında lekeler meydana getirir. Bu lekeler, meyve 
yüzeyinde veya meyve etine gömülüdür. Yeşil meyvelerdeki lekeler bordo, olgun 
meyvelerdekiler ise kahverengi-siyah renklidir. Lekeler birbiriyle birleştiğinde 
meyvelerin şekilleri bozulur. Meyve sapındaki lekeler bazen çok küçük olduğu için 
görmek zor olabilir (Şekil 21d). Bu lekeler yaprak dökülmesiyle beraber zamansız 
meyve olgunlaşmasına ve kalitenin düşmesine neden olur.  

Hastalık özellikle nem tutan fidanlıklarda çok yaygındır. Yaprakların erken 
dökülmesine neden olduğundan, fidanlıklarda çok ciddi zararlar ortaya çıkar. 

Yurdumuzda genellikle nemli olan Karadeniz Bölgesinde yaygındır. Ancak 
Marmara ve Ege Bölgesinde de görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Kiraz, vişne ve mahlep ağaçlarıdır.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Bahçe kurulurken nem tutan yerler tercih edilmemelidir.  

– Hastalık kireç, potasyum, fosfor ve humus yönünden fakir olan bahçelerde 
fazla görüldüğü için, buralarda uygun gübreleme yapılmalıdır.  

– Hastalıklı yapraklar toplanarak yakılmalı veya gömülmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    

1. ilaçlama: Taç yaprakların %80-90’nı döküldüğünde yapılmalıdır.  
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2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alına-
rak, enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalara 
devam edilmelidir. 

İlaçlamalar hasat dönemine kadar devam ederse, son ilaçlama ile hasat arası süreye 
uyulmalıdır. Hasattan sonra, yapraklarda fazla leke mevcut ise bir ilaçlama daha 
yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 
 
 

MEYVE MONİLYASI (MUMYA) 
Monilinia fructigena Honey in Whetzel 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeninin apotesyumları ilkbaharda, toprakta kalan mumyalaşmış mey-
veler üzerinde oluşur. Apotesyum içinde bulunan askuslar dar, silindir şeklinde ve 
tepesi biraz şişkindir. Bunların içinde 8 adet tek hücreli, renksiz, oval ve uçları çok 
sivri olan askosporlar bulunur. Askuslar 112-180x9-12 µm, askosporlar 9-12x5-6.8 
µm büyüklüğündedir. Ancak doğa koşullarında apotesyum oluşumu azdır. 
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Miselyum bölmeli ve renksizdir. Kalınlık-
ları ve hücre büyüklükleri miselyumun 
yaşına göre değişir. Genellikle genç 
miselyum ince, yaşlı olanlar ise kalındır. 
Miselyumun üzerinde rozet şeklinde 
mikrokonidioforlar, bunların üzerinde de 
küre şeklinde renksiz konidiosporlar 
oluşur. 

Konidiosporlar genellikle limon şeklin-
dedir. Bir ucu sivri diğer ucu yuvarlakça 
olup; miselyum üzerinde zincir şeklinde 
oluşurlar (Şekil 22). Konidiosporlar 12-34x9-15 µm büyüklüğündedir. Konidi-
ospor kümeleri (püstül) başlangıçta açık renkli olup; olgunlaştıkça renkleri sarı-
devetüyü rengine dönüşür. Püstüller üzerindeki konidiosporlar, yağmur damlaları 
ve rüzgârla çevreye yayılır. 

Fungus kışı dallar üzerinde kalmış ya da yere dökülmüş hastalıklı meyveler 
üzerinde konidiospor halinde geçirir. Konidiosporlar primer enfeksiyonlara neden 
olur. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Etmen özellikle meyve enfeksiyonları yapmakta, ancak çiçek ve yaprak 
enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Fungus, genellikle meyveyi mekanik 
yolla (rüzgâr, böcek, kuş vb.) açılan yaralardan penetre edebildiği gibi lentisel 
hücrelerinden ve meyve kabuğundan da doğrudan giriş yapabilmektedir.  
Meyve enfeksiyonları genellikle meyvenin olgunlaşmasına yakın dönemde 
meydana gelir. İlk belirtiler, meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç 
lekedir. Lekelerin etrafında açık kahverenginde bir halka bulunur. Çürüme 1-2 gün 
içinde genişleyerek meyve yüzeyinin yarıdan fazlasını kaplar. Olgun meyvelerde 
çürüme daha hızlı olur. Meyvenin çürüyen bu kısmında 1-3 gün sonra sarı-
devetüyü renkli konsantrik püstüller meydana gelir (Şekil 23; 24a,b,c,e,f). Koni-
diosporlar olgunlaşınca etrafa yayılırlar. Hastalıklı meyve dokusu hızla su 
kaybederek buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır (Şekil 24d,f). Bu nedenle 
hastalığa mumya ismi verilmiştir. 

 

 
Şekil 22. Meyve monilyasının 

konidiosporları. 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 
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Şekil 23. Meyve monilyasının kirazdaki zararı. 

Meyve monilyası, yurdumuzda konukçularının bulunduğu, özellikle kiraz 
yetiştiriciliği yapılan yerlerde rastlanabilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Meyve monilyası’nın konukçuları, kiraz, vişne, kayısı, erik, badem, şeftali, elma, 
armut, ayva, incir, trabzon hurmasıdır 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Yağışın çok fazla olduğu yıllarda, hastalık şiddeti normalden daha yüksek olacağı 
için, ilaçlama programının başarısı beklenenden daha düşük olabilir. Bu riski en 
aza indirebilmek için kültürel önlemlere titizlikle uyulması gerekmektedir.  
Bu amaçla, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış meyve ve çiçekler ile yere 
dökülmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir. 

 

 

 e 

d c

 

b 

f 

a 
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Şekil 24. Meyve monilyasının şeftali (a), erik (b), armut (c), elma (d,e) ve kayısı 
(f) meyvelerindeki zarar şekli. 

4.2. Kimyasal mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı   
Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır. Bu öneri sadece kiraz 
ağaçlarının meyvelerinde görülen monilya hastalığı için geçerlidir. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 

 

 
ROSELLİNİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Rosellinia necatrix Prill 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Rosellinia necatrix Prill’in tanımında, patojenin miselyumu önemlidir. Hifler 
bölmeli olup, bölüm yerlerinin armut gibi şişkin olması tipiktir. Miselyum 
üzerinde zamanla sklerotlar oluşur.  

Sklerotlar çimlenince konidioforlar ve bunların uçlarında da renksiz konidiosporlar 
oluşur. Fungusun peritesyumları yüzeysel, küre biçiminde, koyu renkli olup, 
ostiolleri bulunur. Askosporlar uzun, tek hücreli, kahverengi-siyah renkli ve 40x8 
µm boyutlarındadır.  

Etmenin miselyumu toprakta, özellikle hasta ağaçların bulunduğu bahçelerde uzun 
yıllar canlılığını sürdürür ve enfeksiyonlara neden olur. Hastalığın yayılmasında 
peritesyum ve askosporların pratik önemi yoktur. Peritesyumlar çoğu zaman 
oluşmaz. Hastalığın yayılmasında önemli olan miselyum, sulama suyu, sel ve 
yağmur suları, toprak işlemesi ile yayılır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
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Kök çürüklüğüne yakalanmış ağaçlardaki ilk belirtisi, yapraklardaki sararmalardır. 
Yaprak sararmaları ağacın tümünde veya köklerdeki enfeksiyona bağlı olarak 
ağacın bir yönünde olabilir. Sararma ve solgunluğun yanı sıra yapraklarda küçülme 
de dikkati çeker. Zamanla yaprakların kuruyup dökülmesiyle ağaçta normalden az 
yaprak kalır. Hasta ağaçlarda büyümede durgunluk ve geriye doğru ölüm söz 
konusudur (Şekil 25c). Meyve verimi ve kalitesi düşer meyveler irileşmeden ve 
olgunlaşmadan dökülür. 

Hasta ağaçların ince kökleri esmerleşip çürür. Kalın köklerde ve kök boğazında 
önceleri beyaz renkli olan miselyum tabakası giderek koyulaşır, gri ve siyah renge 
dönüşür. Kökün kabuk kısmı kaldırılınca kabuk altında ağ şeklinde beyaz 
miselyum örtüsü görülür (Şekil 25a,b). 

Hastalığa yakalanma açısından fidanlarla ağaçlar arasında farklılık yoktur, ancak 
fidan ve genç ağaçlarda hastalık daha etkilidir ve böyle fidanlar elle çekildiğinde 
topraktan kolayca çıkarlar. 

Etmen, ağaçların kurumasına neden olduğu için ekonomik boyutta zarar 
oluşturmaktadır.  

Yaygın olmamakla birlikte meyvecilik yapılan bölgelerde görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Polifag bir hastalık etmeni olan fungusun konukçuları arasında incir, zeytin, bağ, 
turunçgiller, taş ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ile orman ağaçları yer 
almaktadır. Ayrıca hububat, sebze ve süs bitkilerinde de zarar oluşturmaktadır. 
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Şekil 25. Rosellinia kök çürüklüğü’nün kök boğazında meydana getirdiği miselyum örtüsü 
(a,b) ve hastalıktan zarar gören ağaç (c). 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

─ Ağır ve su tutan topraklarda bahçe kurulmamalıdır. 
─ Toprakta fazla su birikmesine engel olmak için bahçenin etrafına drenaj 

kanalları açılmalıdır. Bahçeler sel sularından korunmalıdır. 
─ Sulama suyu ve gübre, ağaçların kök boğazına değil tekniğine uygun şekilde 

taç izdüşümüne verilmelidir. 
─ Bulaşık bahçelerde, ilkbaharda ağaçların kök boğazları ana köklere kadar 

açılarak, yaz aylarında güneş ve hava almaları sağlanmalıdır. 
─ Kökleri tamamen çürüyen ağaçlar, toprakta hiç kök parçası kalmayacak 

şekilde sökülmeli ve yakılmalıdır. Ağaçların söküldüğü kısımlara en az 2 yıl 
hiçbir meyve fidanı dikilmemelidir. 

─ Hastalığın yeni bulaştığı ağaçlarda ise, çürüyen kökler sağlam kısma kadar 
temizlenmeli, kesilen köklerin üstüne rastlayan dallar da köklerle dengeyi 
sağlayacak şekilde budanmalıdır.  

─ Kök çürüklüğünün sağlam ağaçlara bulaşmasını önlemek amacıyla, bahçede 
hastalığın bulaşık olduğu kısmın etrafına 1 m derinliğinde hendek açılmalı, 
hendek toprağı bulaşık tarafa atılmalıdır.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalığın belirlendiği her dönemde ilaçlama yapılacağı gibi, ilkbaharda kültürel 
önlemler ile birlikte ilaçlı mücadele yapmak uygundur.  

Hastalığın yeni görüldüğü bahçelerde kimyasal mücadeleye geçebilmek için 
ilkbaharda ağaçların dipleri açılarak kök ve kök boğazları incelenmelidir. Hastalık 
yeni başlamış ise hasta kökler kesilip, hasta kısımlar kazındıktan sonra bu yerler 
750 g ardıç katranı+250 g göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.  

Hastalığın görüldüğü bahçedeki sağlam ağaçları korumak için, sonbaharda veya 
ilkbahar başında ağaçların iz düşümleri %5’lik karaboya veya %2’lik göztaşı ile 
m2’ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde ilaçlanmalıdır. 

Kökleri tamamen kurumuş ağaçlar, toprakta hiç kök parçası kalmayacak şekilde 
sökülmeli, hasta kısımlar kendi çukurlarında yakılmalıdır. Açılan çukurlara 3 
kg/m3 olacak şekilde kireç söndürülmeli veya %35’lik karaboya eriyiği koyularak 
çukurlar kapatılmalıdır. 
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE  
ÇİÇEK MONİLYASI 

Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey  
(= Sclerotinia laxa) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Etmenin miselyumu bölmeli ve renksiz; kalınlıkları ve hücre büyüklükleri hifin 
yaşına göre değişir. Genellikle genç miselyum ince, yaşlı olanlar ise kalındır. 

Miselyum üzerinde, rozet şeklinde mikrokonidioforlar ve bunların üzerinde de 
küre şeklinde renksiz mikrokonidiosporlar oluşur. Konidiosporlar genellikle limon 

şeklinde, bir ucu sivri, diğer ucu 
yuvarlakça olup miselyum üzerinde 
zincir şeklinde oluşur ve olgunlaş-
tıktan sonra dağılır (Şekil 26). 

Hastalıklı her organ üzerinde doğada 
konidiosporlar oluşur. Hasta dallar 
üzerinde sonbahar ve ilkbahar başlan-
gıcında püstüller halindeki konidi-
ospor yığınları çıplak gözle görüle-
bilir. Başlangıçta açık renkli olan 

püstüller, olgunlaştıkça gri renge dönüşür. Püstüller üzerindeki konidiosporlar, 
yağmur damlaları ve sarsıntıyla çevreye yayılırlar. İlkbaharda spor kitlelerini 
İlkbaharda yağışlarla birlikte hasta çiçek ve meyvelerde de görmek olasıdır. 

Apotesyum, fungusun eşeysel üremesini sağlayan organıdır ve ilkbaharda toprakta 
kalan mumya meyvelerde oluşur. Apotesyum içinde bulunan askuslar dar, silindir 
şeklinde ve tepesi biraz şişkin olup, içlerinde 8 adet tek hücreli renksiz oval 
askosporlar bulunur. 

Fungus kışı hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde miselyum halinde geçirir. 
Meyve enfeksiyonları meydana gelirse, ağaçta asılı kalmış mumya meyveler 
üzerinde de kışı miselyum halinde geçirir. Hastalanmış dal ve meyveler üzerinde 
ilkbaharda konidiosporlar meydana gelir ve açmış olan çiçekleri enfekte eder. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık etmeni konukçusunun özellikle çiçek, çiçek sapı, sürgünlerinde belirti 
oluşturur. Meyvede de enfeksiyonlara neden olabilmektedir.  

Hastalığa yakalanmış çiçeklerin taç yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları 
kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır (Şekil 27). 
Nemli havalarda enfekte olmuş kısımlar üzerinde etmenin konidiospor kitleleri 

 
Şekil 26. Çiçek monilyasının konidiosporları. 
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görülür. Hasta çiçekler kuruyarak zamk akıntısı ile birlikte dal üzerinde asılı kalır 
(Şekil 27b). 

 

 
Şekil 27. Kayısıda çiçek monilyasına yakalanan çiçekler (a,b) ve zamk akıntısı (c,d). 

Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur 
(Şekil 28d), kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, or-
tası çökük, elips şeklinde ya da uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir. Kanser 
yaralarının altındaki parankima dokusu erir ve kahverengine döner. Kuruyan kı-
sımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklar da ölürler ve dala asılı halde kalır-
lar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma görülür (Şekil 27 c,d) 

Meyve enfeksiyonları, genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana 
gelir. İlk belirti, meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir. 
Lekelerin etraflarında açık kahverengi bir halka bulunur. Çürüklük meyve etinin 
içine doğru gelişir, ancak leke çukurlaşmaz. Bu lekeler üzerinde 1-3 gün sonra 
konidiospor yastıkları oluşur ve konidiosporlar olgunlaşınca uçarlar. Konidiospor 
kümeleri yarım küre şeklinde olup, yeşilimsi-gri renklidir. Meyve üzerindeki 
miselyum kitlesi zamanla meyveyi buruşturur ve tamamen kurutur. Kuruyan 
meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalırlar (Şekil 28a,b,c,e). 
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Genel olarak hastalık yurdumuzun konukçularının yetiştirildiği bölgelerde 
görülmektedir.  

 

 

 
 

Şekil 28. Kirazda (a,b,c) ve kayısıda (e) 
çiçek monilyasına yakalanan 
meyveler ve hastalık nedeni ile 
kuruyan ince dallar (e). 

3. KONUKÇULARI 
Çiçek monilyasının konukçuları, kayısı, kiraz, vişne, erik, badem ve şeftalidir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
Yağışın çok fazla olduğu yıllarda, hastalık şiddeti normalden daha yüksek olacağı 
için, ilaçlama programının başarısı beklenenden daha düşük olabilir. Bu riski en 
aza indirebilmek için kültürel önlemlere titizlikle uyulması gerekmektedir. Bu 
amaçla; 

─ İlkbaharda hastalığın görüldüğü bahçelerde enfekteli yaprak, çiçek, sürgün 
ve dallar kesilerek imha edilmeli ve böylece enfeksiyon kaynakları ortadan 
kaldırılmalıdır. 

─ Enfeksiyon öncesinde mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış meyve ve 
çiçekler ile yere dökülmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir. 
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4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    

1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) 

2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 
 
 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE  
SİTOSPORA KANSERİ 

Cytospora spp. 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kayısı ağaçlarında Sitospora kanserine neden olan tür Leucostoma cincta (Pers 
and Fr.) Höhn. olup, eşeysiz formu Cytospora cincta Sacc.’dır.  

Etmen bir yara parazitidir. Fungus primer enfeksiyondan yaklaşık 4-5 hafta sonra 
enfeksiyon noktası etrafındaki ölü dokuda piknitlerini oluşturmaya başlar (Şekil 
29a,b). Piknitler konik yapıda 1-2 mm boyundadır. Bunlar olgunlaşınca üst epi-
dermisi yırtar ve özellikle yağıştan sonraki nemli havalarda kırmızı-turuncu renkte 
iplikçikler şeklinde konidiospor kitlesi çıkar (Şekil 29c,d). Konidiospor küçük 1-
2x6-7µm büyüklüğünde, şeffaf, bölmesiz ve hafif kıvrıktır. Konidiospor çıkışı 
bütün yıl devam etmekle birlikte daha çok ilkbahar ve sonbaharda olmaktadır. 

Piknitlerin olgunlaşmasından 1-2 yıl sonra piknidial stromanın yerini peritesyal 
stroma alır. Üstten bakıldığında 1-2x4-5 mm boyutunda, yuvarlak veya oval çıkın-
tılar dikkati çeker. Peritesyal stromanın kesiti incelendiğinde ortadaki piknidial 
açıklığın etrafında dizili 350-750 µm boyunda siyah renkli peritesyumlar görülür. 
Askuslar lobut şeklinde 8 sporlu ve 3-15x45-70 µm boyutundadır. Askosporlar 3-
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7x12-30 µm büyüklüğünde olup şeffaf, bölmesiz ve hafif kıvrıktır. Hastalık etmeni 
hastalıklı dal ve kanserlerde spor veya miselyum olarak bütün yıl bulunabilir. 

 

 

 

 

 

Şekil 29. Kuruyan dallarda oluşan piknitler 
(a,b) ve bunlardan çıkan 
konidiospor kitlesi (c,d). 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise 
kuruma ve geriye doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar. Enfekteli kısımda kabuk 
kahverengileşir çöker, konukçu bitki yara etrafında kallus dokusu oluşturur. Bu 
arada zamk akıntısı görülür, kanser görünümü ortaya çıkar (Şekil 30a,b,c).  

İlkbahardaki bulaşmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluşur ve 
bunların birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileşerek kapanabilir. Ancak 
sonbahar ve kışın oluşanlar, yavaş fakat daha fazla yayılarak dalların kurumasına 
neden olur. Hastalık ilkbahar ve yaz aylarında, dalın veya gövdenin çevresini 
tamamen sararsa, enfeksiyon noktasının üstünde kalan kısım aniden solar ve kurur. 
Kanserli kısım uzunlamasına kesilirse iletim demetlerinde aşağıya ve yukarıya 
doğru kahverengi bantlar görülür. Ayrıca hastalıklı kısımla sağlıklı doku arasında 
kırmızımsı kahverengi bir hat dikkati çeker (Şekil 30d). 

Hastalık etmeni ilkbahar ve sonbaharda yapılan budama yaraları, kış donları 
sırasında oluşan kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve 
saplarında oluşan yaralardan giriş yapar. Kuru dallarda oluşan konidiospor 
yağmur, böcek, budama aletleri ile dağılarak yeni enfeksiyonlara neden olur. 

©Mükerrem ÇELİKER ©Mükerrem ÇELİKER 
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Enfeksiyonlar, çok sayıda meyve veren dalın kurumasına neden olduğundan 
önemli ürün kayıplarına yol açar. 

Bu hastalık ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 30. Sitospora’nın kalın dallarda meydana 
getirdiği zamk akıntıları  ve  yaralar. 

3. KONUKÇULARI 
Polifagdır. Hastalık ülkemizde kayısı, kiraz, elma, erik, kestane ve kavak başta 
olmak üzere birçok meyve ve orman ağaçları konukçuları arasındadır.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Kayısı gibi verim budaması gerektirmeyen sert çekirdekli meyve türlerinde 

yapılacak dal kesimleri ve dal almalar, hasattan sonra yaz aylarında 
yapılmalıdır.  

– Hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek şekilde kesilmeli ve imha 
edilmelidir. Kesilen yüzeyler ise ardıç katranı ile kapatılmalıdır. 

©Mükerrem ÇELİKER ©Mükerrem ÇELİKER 
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– Budama aletleri, hasta kısımlar budandıktan sonra %10’luk sodyum 
hipoklorit solüsyonuna batırılmalı ve daha sonra sağlıklı ağaçların budama 
işlemine geçilmelidir. 

– Kanserler yaz aylarında sağlam dokuya kadar temizlenmelidir. 

– Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır. 

– Toprak işleme ve hasat sırasında ağaçlar yaralanmamalıdır. 

– Bahçenin tesis edildiği alan iyi drenajlı olmalı, bahçeye gerektiği kadar 
azotlu gübre verilmemelidir.  

– Sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.  

 

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE 
YAPRAKDELEN (ÇİL) 

Wilsonomyces carpophylus (Lév.) Adaskaveg, Ogawa & Butler 
[= Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis] 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun miselyumu bölmeli, değişik kalınlıklarda ve eklemlidir. Konidiosporlar 
aservuluslar içinde, konidioforlar üzerinde oluşur. Konidioforlar kısa, konidio-
sporlar elipsoit şeklinde, 2-8 bölmeli, bölme kısmı boğumlu ve rengi parlak sarı ile 
açık kahverengi arasındadır. Fungusun eşeysiz üremesinde aservuluslar önemlidir.  

Fungus kışı genellikle tomurcuk ve dallarda miselyum halinde geçirir. Primer 
enfeksiyonlar konidiosporlarla gerçekleşir ve hastalanmış tomurcuklar ile kanser-
ler, enfeksiyon kaynaklarıdır. Enfekteli sürgün ve yapraklar sekonder enfeksiyon 
kaynaklarıdır. Bu sürgünlerde oluşan zamk akıntısı içinde konidiosporlar bulunur. 
Zamk akıntısının yağmurla erimesi ile konidiosporlar yayılır. Yeni enfeksiyonların 
oluşması için yağmur yağması şarttır. Etmen tüm yıl boyunca hasta tomurcuklarda 
kalabilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık sert çekirdekli meyve ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç 
dalları üzerinde belirti oluşturur. Meyve enfeksiyonları özellikle kayısılarda 
önemlidir. İklim koşulları uygun olduğunda diğer türlerde de meyve enfeksiyonları 
görülebilir.  
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Genç yaprak üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 mm çapında yuvarlak, kırmızı renkli 
olup etrafı açık renkte bir hale ile çevrilidir (Şekil 31c). Daha sonra bu lekeler 
kahverengimsi merkezli, kızıl kahverengi, yaklaşık 3 mm çaplı lekeler haline 
dönüşür (Şekil 31b). Bu lekeli kısımlar 5-10 gün sonra dökülür ve yaprakta 
delikler oluşur (Şekil 31d; 32a,b). Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip dökülür, 
çapı 1 cm’yi bulan delikler görülebilir. Etmen yaprak saplarını ve orta damarı da 
enfekte etmektedir. 

Kayısı meyveleri üzerindeki lekeler 1-2 mm çapında, yuvarlak ve dağınık olup, 
genellikle meyvenin sapa yakın yanak kısmında oluşur. Bazen lekeler birleşerek 
tüm meyve yüzeyini kaplayabilir. Başlangıçta, lekelerin ortası koyu kırmızı, etrafı 
açık kırmızımsı renktedir. Bu lekeler zamanla şişkinleşir, ortaları çöker ve koyu 
kahverengine veya koyu kırmızı renge dönüşür (Şekil 32c,d).  

Kiraz meyvelerinde 2-3 mm çapında çöküntüler ve etrafında açık renkte hale 
oluşur. Bu belirtiler, meyvelerde yeşil ve olgunlaşma dönemlerinde görülebilir 
(Şekil 31a,d). 

 

 
Şekil 31. Yaprak delen’in kiraz meyvesi ve yapraklarındaki belirtileri. 

Fungus, tomurcuklarda da zarar oluşturmaktadır. Sonbahar ve kışın enfekte olan 
tomurcuklar ilkbaharda uyanma başlayınca, dokunulduğunda dökülmemeleri ile 
sağlam tomurcuklardan ayırt edilebilir. Başka nedenlerle ölmüş olan tomurcuklar 
ise küçük bir dokunmayla dökülmektedir.  

©Ercan CANIHOŞ ©Ercan CANIHOŞ 
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Fungus, sürgünler üzerinde yuvarlak, kahverengi-kırmızı renkte lekeler oluşturur. 
Genç sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk çıkararak küçük kanser 
yaralarına dönüşürler.  

  

 
Şekil 32. Yaprak delenin şeftali yaprağındaki (a); kayısının yaprak (b,c) ve 

meyvesindeki (c,d) belirtileri. 

Hastalık etmeni yapraklara, tomurcuklara, sürgünlere zarar vermekte, meyvenin 
kalite ve kantitesinin düşürmesine neden olmaktadır. Kayısıda lekeli meyvelerin 
pazar değeri düşer ve verimde %30-60 azalmaya neden olmaktadır. 

Hastalık sert çekirdekli meyvelerin yetiştirildiği tüm bölgelerde görülebilir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalığın konukçuları kayısı, şeftali, nektarin, kiraz, vişne, badem, erik ve 
karayemiştir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
Sonbaharda hastalıklı tomurcukları bulunduran dallar sağlam kısımdan budanıp, 
imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    

1. ilaçlama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra, 

©Ercan CANIHOŞ 
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2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler 
açmadan önce yapılır. 

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası 
meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlar tüm bitki aksamını kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. 

 

 
 

ŞEFTALİ KARALEKESİ 
Cladosporium carpophilum Thuem 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun miselyumu önceleri renksiz olup, olgunlaşınca zeytin yeşili rengini alır. 
Konidioforlar kısa, konidiosporlar oval ve açık yeşil renktedir. Konidiospor tek 
veya nadiren iki hücrelidir. Bu fungusun eşeyli devresi tespit edilememiştir. 

Fungus kışı, sürgünlerdeki hastalıklı kısımlarda miselyum veya konidiospor 
halinde geçirebilir. İlkbaharda, oluşan konidiosporlar, primer enfeksiyonları yapar. 
Meyve enfeksiyonları, çiçek zarflarının dökülmesinden birkaç hafta sonra 
meydana gelir. Fungusun inkübasyon süresi 25-77 gün sürebilir. Konidiosporlar 
meyve, yaprak ve sürgündeki ilk oluşan lekelerin üzerinde meydana gelir ve 
mevsim boyunca sekonder enfeksiyonlara neden olur. Konidiospor, yağmur 
damlaları ile etrafa dağılır. Bu sporların optimum çimlenme sıcaklığı, 20-27°C’dir. 
Şeftali karalekesi, yağışlı ve nemli bölgelerin hastalığıdır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, meyvelerin düzensiz olgunlaşmasına, şekillerinin bozulmasına ve meyve 
etinde yarılmalara neden olur. Haziran ayından itibaren ilk lekeler görülmeye 
başlar.  
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Lekeler, daha çok meyvelerde ve özellikle meyvenin sap bölgesinde oluşur. Zeytin 
yeşili renginde olan bu lekelerin, daha sonra çapları büyür ve sayısı artar. Lekeler 
yüzeysel olup, bazen birleşerek meyvenin yarıdan fazlasını kaplar. Ancak lekeler 
meyve etinde görülmez. Bu lekeler meyve gelişmesini engellendiği için şekilleri 
bozulur ve çatlar. Genç devrede hastalığa yakalanan meyveler iyi gelişemez (Şekil 
33a,b,c).  

 

 

 

 

 
Şekil 33. Şeftali karalekesi’nin meyve (a,b,c) 

ve sürgünündeki (d) belirtileri. 

Sürgünlerdeki lekeler, oval ve sürgün boyunca dağılmıştır. Hafif kabarık olan bu 
lekeler yüzeysel olup, sürgüne bir zararı yoktur (Şekil 33d).  

Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde görülmektedir 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları şeftali, nektarin, kayısı ve eriktir.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
─ Budama sırasında, hastalık görülen sürgünler kesilmelidir.  

─ Hastalığın fazla görüldüğü yörelerde, bahçe kurulurken erkenci çeşitler 
tercih edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    
Bir yıl önce hastalığın görüldüğü yerlerde kimyasal mücadele yapılır. 

a b
 

 

c 

d 
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1. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra, erkek organ ve çanak yap-
raklar halka şeklinde genç meyvenin ucuna sıyrılırken yapılma-
lıdır.  

2. ve diğer ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra, kullanılan preparatın etki 
süreleri dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya 
kadar ilaçlamalara devam 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  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 

 

 

ŞEFTALİ KÜLLEMESİ 
Sphaerotheca pannosa var. persicae (Wall.) Lev. Wor. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Etmenin miselyumu bölmeli olup, gelişmenin başlangıcında renksiz, sonraları 
beyazdır. Miselyum konukçu bitkinin epidermis dokusunda gelişir ve bitki 
yüzeyinde bir miselyum örtüsü oluşur (Şekil 34). Kısa ve dik olan miselyumdan 
oluşan konidioforlar üzerindeki konidiosporlar, renksiz, fıçı veya elips şeklindedir. 
Konidiospor plazması vakuollü ve granüllüdür. Konidiosporlar zincir şeklindedir 
ve olgunlaşınca dağılırlar. Bir zincir üzerinde 5-11 konidiospor bulunmaktadır. 
Kleistotesyumlar, koşullara bağlı olarak sürgünler üzerindeki miselyum arasında 
armut veya küre şeklinde oluşmaktadır. Dış çeper hücreleri muntazam olmayıp, 
renkleri açık kahverenginden koyu kahverengine kadar değişir. Tutunucuları basit 
miselyum şeklinde, biraz kıvrımlı olup, fazla uzun değildir. Kleistotesyumlar 
içinde bir askus bulunmaktadır. Askuslar yuvarlak veya yumurta şeklinde, kalın 
çeperli olup, içinde 8 askospor bulunur. Askosporlar oval veya yumurta şeklinde, 
belirsiz vakuollü, granül plazmalı ve renksiz görünümdedir. 
Fungus kışı koşullara bağlı olarak miselyum ve kleistotesyum şeklinde geçirmek-
tedir. Koşullar kleistotesyum oluşumuna uygun ise miselyum genellikle fonksiyon-
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larını yitirirler. Fungus kışı kleistotesyum şeklinde geçirmiş ise, ilkbaharda askos-
porlar primer enfeksiyonları gerçekleştirmektedir. Enfeksiyondan sonra miselyum 
ve üstünde konidiosporlar oluşmaktadır. Eğer fungus kışı miselyum şeklinde geçir-
miş ise, ilkbaharda sürgünde yeni miselyum ve konidiosporlar oluşturmaktadır. 
Her iki durumda da konidiosporlar sekonder enfeksiyonları gerçekleştirir. 
Konidiospor oluşumu sürdükçe yeni enfeksiyonlar oluşur. Sonbaharda havaların 
soğuması ile birlikte sürgünler üzerindeki miselyumun çeperleri kalınlaşır ve 
kleistotesyumlar oluşur. 
Şeftali küllemesi etmeninin gelişimi için uygun sıcaklıklar 21-28°C’dir. Hastalık 
şiddeti 28°C’nin üstündeki sıcaklıklarda ya da orantılı nemin %70-75’in altında 
olması durumunda azalır. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, yaprak, sürgün ve meyvelerde belirti oluşturmaktadır. İlkbaharda genç 
sürgün uçlarındaki yapraklarda önce hafifçe bir kabarıklık, yağlı bir görünüş ve 
renk açılması meydana gelmektedir. Daha sonra kabarıklığın arkasındaki yüzeyde 
gri, beyaz unlu bir tabaka oluşur (Şekil 34a,b). Yaprağın şiddetli enfeksiyona 
uğramış kısmı az gelişmekte, eni daralmakta, içe doğru kıvrılmaktadır. Bu 
yapraklar zamanla kavrularak, hafif kırmızımtırak renk alır ve erken dökülür. 
Fungus, sürgün ucundan itibaren 3-4 yaprağı enfekte edebilme yeteneğindedir.  

 

 

 

 
Şekil 34. Şeftali küllemesinin yaprakda 

meydana getirdiği miselyum 
örtüsü (a,b) ve meyvedeki beyaz 
lekeler (c). 

 

Enfeksiyona uğrayan sürgünler, bulaşma yerinden bükülür ve gelişme yavaşlar. 
Hastalıklı sürgünlerin uçları kütleşir ve göz oluşumu engellenir. Şiddetli enfek-
siyonlarda ise sürgünler, uç kısımlarından kurur. Sonbahara doğru bunların 
üzerinde, beyaz-gri misel örtüleri görülür. Hastalık, oluşacak meyve sayısı ve 
kalitesini etkiler.  

©Aziz Özkan ©Aziz Özkan 

©Ercan CANIHOŞ 
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Döllenme sırasında meydana gelen enfeksiyonlarda, meyveler gelişemeden 
dökülürler. Çağla büyüklüğündeki meyvelerde ise beyaz lekeler oluşur. Hastalıklı 
meyveler iyi gelişemez ve çatlamalar görülür (Şekil 34c).  

Şeftali küllemesi hastalığı, göz oluşumunu etkilediği ve yaprakları hastalandırdığı 
için gelecek yılın odun ve meyve gözlerinin gelişimini engeller. Bu durum verimi 
olumsuz etkiler. 

Epidemi yıllarında hastalığın ağacın gelişimine ve verimine %80-100 oranında 
etkili olduğu belirlenmiştir. Tüm bölgelerimizde hastalık görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin konukçuları şeftali ve nektarindir.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel önlemler 
─ Hastalığa karşı tolerant çeşitler mevcut olup, hastalığın sorun olduğu 

yerlerde bu çeşitler tercih edilmelidir. 

─ Hastalığın kuruttuğu sürgün, filiz ve obur dallar enfeksiyonlu kısmın 20 cm 
altından budanarak bahçeden uzaklaştırılmalı veya yakılmalıdır.  

─ Sık dikimden ve ağaçların havalanmasını engelleyecek budama şekillerinden 
kaçınılmalıdır.  

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    

1. ilaçlama: Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. 
Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez 
ilaçlamaya başlanır.  

Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra 
yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3’ü 
buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda 
hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 
cm olunca) ilk ilaçlama yapılmalıdır.  

2. ve diğer ilaçlamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi 
dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 
ilaçlamaya devam edilmelidir.  

Epidemi yıllarında, gerekirse hasattan sonra da büyüyecek olan sürgün ve 
yaprakları korumak için mücadele sürdürebilir.  

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 
 
 

ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (GLOK) 
Taphrina deformans (Berk) Tull. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Etmen bir obligat parazittir. Sadece konukçu dokusunda somatik miselyum 
oluşturur. Askuslar genellikle yaprakların üst yüzeyinde meydana gelir, yan yana 
bulunur. Askus şekilleri silindir veya ovaldir, üst kısımları alt kısımlara göre daha 
geniştir ve 8 askospor bulundurur. Askosporlar tek hücreli ve renksizdir. Askuslar 
olgunlaşınca askosporlar uç kısımdan çıkar ve yaprağın üzerine yayılarak üstünde 
beyazımtırak veya pembemsi görünüm alır. 

Konidiosporlar askosporların tomurcuklanması ile oluşurlar. Bunlar tek çekirdekli, 
ince çeperli sekonder sporlardır. Tomurcuklanma bazen askus içinde de olur. 
Bunlar bitkinin çeşitli kısımlarına yayılırlar ve zamanla çeperleri kalınlaşır, ilk 
durumlarını kaybederler. 

Fungus, konukçusunda kalın çeperli konidiospor ve miselyum şeklinde kışlar. 
İlkbaharda, bu konidiosporlardan hif denilen iplikçikler meydana gelir. Bunlar da 
yaz konidiosporlarını oluşturur. 

Fungus epidermal hücrelerden veya stomalardan penetrasyon yapar. Enfeksiyonlar 
ilkbaharda uç sürgün gözlerinden yeşil organların görülmeye başlamasıyla olur. 
Yumuşak ve nemli kış günleri, enfeksiyon için uygundur. Sporlar minimum 10°C, 
optimum 20°C sıcaklıkta çimlenirler, 26-30°C sıcaklıklarda gelişme durur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Yaprak ve genç sürgünleri hastalandırır, bazen meyve ve çiçeklerde de zarara 
neden olabilir. Hastalığın belirtileri özellikle ilkbaharda görülür. 

Hastalık genç yapraklarda klorofilin bozulmasına neden olduğundan, hastalıklı 
kısmın rengi sarı veya beyazımtıraktır. Yaprakta büzülme ve spiral şeklinde 
bükülme görülür. Enfeksiyon erken olduğunda, belirtiler genç yaprak buketleri 
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üzerinde görülür, yapraklar iyice büzülür, gelişemez ve ağaç üzerinde kururlar 
(Şekil 35a,b,e).  

Enfeksiyon geç olursa yaprağın sadece bir bölümü hastalanır, kırmızımsı veya 
şarap rengindeki hastalıklı bölümler sert ve kırılgan olurlar (Şekil 35c,d).  

 

  

  
Şekil 35. Şeftali yaprak kıvırcıklığının yaprak (a-f) ve meyvedeki (e,f) zarar şekli. 

©Ercan CANIHOŞ 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 

©Aziz ÖZKAN 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 
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Hasta yapraklar normal yapraklardan daha kalındır. Koşullar uygun olduğunda 
hastalıklı kısımlarda fungusun konidiosporlarından oluşan beyazımtırak bir tabaka 
oluşur. 

Enfeksiyon, gözlerin patlaması sırasında gerçekleşirse, dal normal gelişmez, 
boğumlar arası kısalır ve dalın ucunda ağaç üzerinde büzülmüş ve kurumuş yaprak 
buketleri görülür. Dalın hasta kısımlarında sarı veya koyu kırmızı renkte 
kabarcıklar nedeniyle kalınlaşmalar meydana gelir. 

Meyvedeki belirtiler, meyvenin bir kısmında sarı veya kırmızı renkte düzensiz 
şişkinlikler şeklindedir (Şekil 35f). Zamanla bu kısımlar irileşir ve yaralar daha 
koyu renge dönüşür. Tümörlü bir görünüm alan meyveler zamanla çatlar ve 
çekirdek evine kadar yarılır. 

 
Şekil 36. Şeftali yaprak kıvırcıklığının ağır zararına uğramış olan şeftali ağacı. 

Hastalık ekonomik yönden önemlidir. Şiddetli görüldüğü yıllarda tüm yapraklar 
dökülür, ikinci kez uyanan gözlerden zayıf yapılı yapraklar oluşur. Bu durumda 
gelecek yılın meyve gözlerinin oluşumu ya tamamen engellenir veya önemli 
oranda azalır. Meyveler olgunlaşmadan dökülürler. Enfeksiyon doğrudan meyvede 
gerçekleşmiş ise meyvenin şekli ve rengi bozulur, tadı değişir, pazar değeri düşer. 

©Aziz ÖZKAN 
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Hastalık için koşullar çok uygun olduğunda, sürgün ve dalların, hatta ağacın 
kuruduğu görülebilir (Şekil 35e, 36). 

Şeftali yaprak kıvırcıklığı, şeftali yetiştirilen tüm bölgelerde görülür. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları şeftali, nektarin ve bademdir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
Bu hastalığa karşı kültürel önlem bulunmamaktadır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı   
İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir ilaçlama yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

. 
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2.2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR 
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KÖK KANSERİ 
Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kök kanseri hastalığını yapan bakteri 0.4-0.8x1.0-3.0µm boyutlarında, çubuk 
biçiminde ve peritrik kamçılıdır. Virülent bakteriler birkaç büyük plasmid taşımak-
tadır. Bu plasmidlerden birinde tümör oluşumuna neden olan genler bulunmaktadır 
ve Ti-plasmid olarak isimlendirilir. Ti-plasmidine sahip olmayan veya sıcak 
uygulamasıyla Ti-plasmidini kaybeden bakteriler virülent değildir. Etmen Gram-
negatif olup aside dayanıklı değildir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C, 
minimum 0°C ve maksimum gelişme sıcaklığı ise 37°C’dir. Bakterinin termal 
ölüm noktası 50-52°C’dir.  

Etmen, toprakta uzun süre yaşayabilmekte ve işlenen toprakta da virülensliğini 
koruyabilmektedir. Alkali topraklarda, hafif asit karakterde olanlara oranla daha 
çok yayıldığı saptanmıştır. Bakteri bulaşık toprakta saprofit olarak yıllarca 
canlılığını sürdürebilir. Bulaşık topraklara konukçu bitki dikildiğinde, kök veya 
gövdenin toprağa yakın kısımlarında kültürel işlemler, aşılama, böcek ve nematod 
beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze yaralardan bitkiye giriş yapar. Hücrelerarası 
boşluklarda çoğalan bakteri, bitki hücrelerini genetik olarak dönüştürerek aşırı ve 
kontrolsüz hücre bölünmesini teşvik ederek ur oluşumlarına neden olur. Bakteriler 
urların yüzeyinden tekrar toprağa karışırlar. Hastalık, bulaşık fidan ve topraklarla 
yayılmaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık meyve ağaçları ile, bazı orman ve park ağaçlarının köklerinde ve 
gövdenin toprak yüzeyine yakın kısımlarında görülür. Hastalığın yerleşim yeri 
ağaçların kök boğazı olmakla beraber, ender olarak kök ve toprak üstü 
aksamlarında da görülür. İnce ve derin köklerde hastalık hemen hemen görülmez. 
Kökler kalınlaştıkça ve kök boğazına yaklaştıkça hastalığın bulunma oranı artar.  

 
Şekil 37. Kök kanseri’nin meyve ağacının kökünde meydana getirdiği ur. 

©Aynur KARAHAN ©Şenol ALTUNDAĞ 
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Bakterinin bulunduğu yerdeki parankima hücrelerinin aşırı çoğalmaları sonucu 
başlayan hastalığın ilk belirtisi küçücük urdur. Ur oluşumunun başlangıcında, urlar 
beyaz-ten rengi ve oldukça yumuşak olup, yara dokusundan (kallus) kolayca ayırt 
edilemez. Ur dokusu genellikle yara dokusundan daha hızlı gelişir. Urların dış 
yüzeyindeki hücrelerin çürümesiyle urların rengi koyu kahve-siyaha dönüşür. Bazı 
urlar kolaylıkla parçalanabilirler ve bitki dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler. Bazı 
urlar ise, daha odunsu ve sert yapıdadırlar. Urların boyutları fındık büyüklüğünden 
30 cm çapa kadar değişebilir. Urların bazıları tümüyle çürüyerek aktivitesini 
yitirirken, bazıları takip eden sezonda herhangi bir yüzeyinden tekrar taze 
gelişimler gösterebilir (Şekil 37).  

Hastalık, bitkilerde ur oluşumu dışında, bodurlaşma, küçük ve klorotik yaprak 
çıkarma gibi belirtilere de neden olur. Hasta bitkiler olumsuz çevre koşullarına, 
özellikle kış zararlanmalarına çok daha duyarlıdırlar. Kök boğazında veya ana 
köklerinde ur bulunan bitkiler zayıf gelişirler ve verimlerinde düşüş meydana gelir. 
Ağır enfekteli bitkiler ölebilir. 

Fidanlıklarda ise fidanların kök boğazında ve köklerinde fındık veya ceviz 
büyüklüğünde urlar görülür. Urlar başlangıçta krem renkli olup, sonra esmerleşir 
ve yüzeyleri çatlar. Hastalığa şiddetli yakalanan fidanlar iyi gelişemezler. Genç 
ağaçlar enfeksiyondan çok etkilenirler ve kısa sürede kururlar. Yaşlı ağaçlar ise, az 
ve kalitesiz meyve verirler.  

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

A.tumefaciens, 60’dan fazla familyaya dahil 600’den fazla otsu veya odunsu bitki 
türünü hastalandırabilmektedir. Ancak doğada, çoğunlukla sert ve yumuşak 
çekirdekli meyve ağaçlarında, böğürtlen ve güllerde görülmektedir.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda fidanlık ve meyve bah-

çesi tesisinden kaçınılmalı, eğer tesis kurulmuşsa drenaj kanalları açılma-
lıdır.  

– Fidanlık kurarken önce fidanlık toprağının bu bakteriyle bulaşık olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için ilkbaharda iyi işlenmiş toprağa 1-2 
yaşında, kökleri tıraş edilmiş ve temiz şeftali çöğürleri 1-3 m aralıklarla 
dikilir. Sonbaharda çöğürler sökülerek köklerde ur olup olmadığı kontrol 
edilir. Çöğürler bulaşık çıkarsa, bu toprakta fidancılık yapılmamalıdır. 

– Üretimde patojene dayanıklı anaçlar seçilmelidir. S-37 şeftali anacı, bazı 
Malling elma anaçları ve Japon kayısısı (Prunus mume) patojene daya-
nıklıdır. Ancak üretimde yaygın kullanılan M-7, M-9 ve M-26 isimli bodur 
elma anaçları hastalığa çok duyarlıdır. 
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– Hastalık belirtilerini taşımayan, kök ve gövde üzerinde aşırı büyüme ve ge-
nişleme gibi şüpheli belirtiler bulunmayan, sertifikalı çoğaltım materyalleri 
kullanılmalıdır. 

– Tesis edilen bahçelerde hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir. 

– Sökülen ağaçların çukur çevresine 40 cm derinlik ve 20 cm genişliğinde 
tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş kireçle doldurulmalıdır.  

– Urların henüz az ve küçük olduğu bitkilerin kök boğazları açılarak ur do-
kuları çıkarılmalı ve yara yerlerine %5’lik bakır sülfat eriyiği sürülmelidir. 

– Hastalığın görüldüğü yerlerde en az 5 yıl süreyle yeni bahçe tesis edilme-
melidir. Mısır, buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve kuşkonmaz gibi 
bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır. 

– Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir. 

4.2. Biyolojik Mücadele 
Kök kanserine karşı kiraz ve şeftalide, Agrobacterium radiobacter strain K1026 
biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılmaktadır. Bu biyolojik preparat ekim veya 
dikimden önce tohum, çöğür ve fidanlara uygulanabilmektedir. Koruyucu özelliğe 
sahiptir. 

4.3. Kimyasal Mücadele 

4.3.1. İlaçlama zamanı    
Meyve ağaçlarında kök kanserine karşı ilaçlı mücadele, temmuz ve ağustos 
aylarında yapılır.  

4.3.2. 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  
2-3 cm eninde boya fırçası ve steril bıçaklar kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Meyve ağaçlarındaki kök kanserine karşı, yazın birer hafta ara ile iki operasyonla 
tümörler dezenfekte edilmiş bıçakla iyice temizlenerek yara yerine %5 oranında 
gözyaşı eriyiği ve kuruduktan sonra da nebati katran fırça ile sürülür. Ağaçların 
kök ve kök boğazı tekrar toprakla kapatılır.  
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA 
BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA 

Pseudomonas syringae pv. syringae (van Hall) Young et. al. 
P. s. pv. morsprunorum (Wormald) Young et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığını oluşturan Pseudomonas syringae pv. 
syringae, başta kiraz ve kayısı olmak üzere sert çekirdekli meyve ağaçlarında 
hastalığa neden olurken; P.s.pv. morsprunorum ise sadece kiraz, erik ve badem 
türlerine özelleşmiştir.  

P.s.pv. syringae’nin optimum gelişme sıcaklığı 28-30°C, maksimum 35°C, mini-
mum 1°C’nin altındadır. P.s.pv. morsprunorum optimum gelişme sıcaklığı ise 
25°C, maksimum 35°C ve minimum 1°C’nin altındadır. Her iki tür de Gram 
negatif bakterilerdir.  

Hastalık etmeni gözlerden, çatlaklardan, yaralardan ve budama yerlerinden bitkiye 
girer ve kışı kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda, sağlıklı gözlerde ve 
sistemik olarak iletim demetlerinde geçirir. Ayrıca, bakteri belirti göstermeksizin 
yapraklar ve çiçeklerin yüzeyinde, yazın bahçede bulunan yabancı otlar veya diğer 
bitkilerin üzerinde epifitik olarak canlılığını devam ettirebilir. 

İnce dallarda ve genç sürgünlerde enfeksiyon, genellikle yaprak dökümü sırasında 
ve kış aylarında meydana gelir. Bakteriler dallara göz diplerinden, budama 
yerlerinden ve yaprak izlerinden girer. Bakteri hücreler arasında hareket eder. 
Kabuk ve iletim demetlerine kadar ilerleyebilir. 

Ana dal ve gövdede soğuk kış periyodunda kanser gelişimi yavaş olup, ilkbaharda 
kanser oluşumu hızla ilerler. Bakteri ilkbaharda kanserlerde çoğalmaya başlar ve 
yağmurla çiçeklere ve yapraklara yayılır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmenleri gözler, çiçekler, yapraklar, meyveler, genç sürgünler, dallar ve 
ağacın gövdesinde zarar yapar. Çeşitli konukçular üzerindeki belirtileri oldukça 
değişiktir.  

Enfekteli yaprak ve çiçek gözleri ilkbaharda açılamaz. Bu gözlerin dip 
kısımlarında küçük kanserler oluşur. Bu gözlerden açılan olursa da yaz başlarında 
buradan çıkan yapraklar solgunlaşır ve kurur. Uygun koşullarda çiçekte de 
enfeksiyonlar görülür. Hastalığa yakalanan çiçekler solar, kahverengi renk alır ve 
dalda asılı kalır (Şekil 38a). 

Özellikle kayısı, erik ve kirazda, yapraklarda küçük, yuvarlak veya şekilsiz, başlan-
gıçta soluk yeşil yağ lekesi görünüşünde, daha sonradan kahverengi renk alan sarı 
haleli lekeler oluşur. Bu lekeler sonradan kurur ve dökülür. Yapraklar saçma ile 
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delinmiş gibi bir görünüm alır (Şekil 38b,c). Kanserli dalların uç kısımlarındaki 
yapraklar, ilkbahar sonları ve yaz aylarında solgunlaşıp ölebilir. 

  

 

Şekil 38. P.s. pv. syringae’nın çiçekte (a), yaprakta (b,c) ve dalda (d) meydana getirdiği 
zararlar. 

Kayısı meyvesinin çağla döneminde, yüzeysel ve meyvenin iriliğine göre 1-3 cm 
çapında lekeler oluşur. Bu lekeler başlangıçta yeşil yağlımsı görünüşte olup, 
yaşlandıkça koyulaşır. Kiraz meyvesinde ise küçük, kahverengi-siyah, hafifçe 
çökük lekeler oluşabilir. Lekelerin içinde zamk akıntısı görülebilir (Şekil 39). 

İnce dallar ve genç sürgünlerde, başlangıçta kabuk üzerinde kahverengi, küçük, 
çökük lekeler görülür. Bunlar enine ve boyuna büyümeye devam eder. Renkleri 
koyulaşır, sonra leke sürgünü çepeçevre sarar ve sürgün kurur. Kayısıda hastalık 1-
2 yıllık sürgünlerde daha çok zarar yapar. Mayıs-haziran aylarında hasta 
sürgünlerde geriye doğru ölüm başlar. Geriye doğru ölümün 2-3 yıl devam etmesi 
halinde ağaçlar çalılaşır ve ürün hızla azalır, 5-6 yıl sonra ağaçlar tamamen kurur. 

Ana dallar ve gövde üzerinde kanserler oluşur. Kanserli dokuların yüzeyi ıslak ve 
güneş yanığı görünümündedir, 1-2 yıl sonra bunların ilkbaharda sızıntı şeklinde 
zamk akıntısı oluşturduğu görülür (Şekil 38d). 

a b 

c d 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 67 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV      YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE  HASTALIKLARI 

 
Şekil 39. P.s. pv. syringae’nın kiraz (a) ve armut (b) meyvelerindeki zarar şekli. 

Ülkemizde P.s.pv. syringae, tüm bölgelerimizde; P.s.pv. morsprunorum kirazda 
Marmara ve Ege Bölgesi, Bademde ise Ege Bölgesinde görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
P.s.pv. syringae geniş bir konukçu dizilişine sahiptir. Başta kiraz, kayısı olmak 
üzere şeftali, erik gibi 80 kadar sert çekirdekli meyve türünde ve bunun yanında 
turunçgiller, armut, badem, ceviz, gül, leylak, zakkum, karakavak, dişbudak, meşe, 
söğüt gibi çeşitli bitkilerde ve hatta pek çok otsu bitki türünde zarar yapmaktadır. 

P.s.pv. morsprunorum ise kiraz, erik ve bademde zarar oluşturmaktadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır. 

– Ağır enfekteli ağaçlar sökülüp yakılmalıdır. 

– Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde 
bulunan kanserler, sonbaharda ilaçlamadan önce, enfekteli kısmın 30-60 cm 
altından kesilerek yakılmalıdır. 

– Budamada kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite 
(çamaşır suyu) daldırılarak dezenfekte edilmelidir. 

– Bahçede yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı    

1. ilaçlama: Sonbaharda yaprakların %75’i döküldüğünde,  
2. ilaçlama: İlkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır. 

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 b 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, ağaçların her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 

 

 

YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA 
ATEŞ YANIKLIĞI 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erwinia amylovora Gram-negatif, çubuk şeklinde bir bakteridir. Boyutları 0.7-
1.0x0.9-1.5 µm olup, zincir şeklinde veya tek tek görülebilir. Bakteri hücresi perit-
rik kamçılı ve hareketlidir. Optimum gelişme sıcaklığı 27-30°C, minimum 3-8°C 
ve maksimum 37°C’dir. 
E.amylovora, bir önceki yılda enfeksiyonlar sonucu dal ve gövdede oluşmuş 
kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusu içinde kışı geçirir. İlkbaharda burada 
çoğalan bakteriler ilk inokulum kaynağını oluşturur. Yağmur, böcekler ve rüzgâr 
primer inokulumu çiçeklere, gelişmekte olan yeni sürgün ve genç yapraklara taşır. 
E.amylovora aynı zamanda çiçekler, yapraklar, sürgünler ve meyvelerde epifitik 
olarak yaşayabilir. Primer enfeksiyonlar bir kez oluştuğunda, patojen dokular 
içinde çoğalmaya ve ilerlemeye devam eder. Daha sonra, enfekteli dokulardan 
meydana gelen bakteriyel akıntılardan sekonder enfeksiyonlar oluşur. Bakteriler, 
yağmur, rüzgâr, böcekler, kuşlar, budama ve yağmurlama sulama ile hızla yayılır 
ve yeni enfeksiyonlar yapar. Özellikle, sürgün gelişiminin teşvik edildiği, kum 
fırtınası ve dolu gibi bitkilerde yaralanmalara sebep olan iklim olaylarının olduğu 
koşullarda ve emici böcek (yaprakbiti, Psylla spp.) popülâsyonunun arttığı 
durumlarda çok şiddetli enfeksiyonlar görülebilir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın isminden de anlaşıldığı gibi en tipik belirtisi, enfekteli bitki aksamının 
ateşten yanmış bir görünüm almasıdır. Nemli havalarda bu enfekteli kısımlarda 
krem rengi sütümsü bir akıntı oluşur ve bu akıntı, kuruduğunda elmada amber 
rengi, armutta ise kahverengi bir renge dönüşmektedir. Bu akıntı, hastalık 
etmeninin en karakteristik işaretidir. 
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İlk belirtiler genellikle tek bir çiçek veya tüm çiçek demetinde görülür. Başlangıçta 
enfekteli kısımlar suda haşlanmış gibi bir görünüm alır, solar, büzüşür, 
kahverengileşir, zamanla siyahlaşarak ateşte yanmış gibi bir görünüm alır. 
Enfeksiyon çiçek tablasına doğru ilerler ve çiçek tablası koyu yeşil renkte, suda 
haşlanmış gibi bir görünüm alır (Şekil 40a).  
 

 

 

 
Şekil 40. Ateş yanıklığı’nın elma çiçeğinde (a); armut meyvesinde (b); armut gövdesi (c), 

dalı (d) ve sürgününde (f); elma dal (e) ve gövdesinde (g) meydana getirdiği 
belirtiler. 

Çiçek enfeksiyonunu genç meyve enfeksiyonları takip eder (Şekil 40b). Hastalık 
ilerledikçe tüm sürgün, ana dallar ve gövdeye kadar enfeksiyon yayılabilir(Şekil 
40c-g; 41).  

©Aynur KARAHAN ©Kemal BENLİOĞLU 
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Taze sürgünler enfekte olduğunda siyahlaşır ve uç kısımları geriye doğru 180 
derece kıvrılır. Bu belirti “Çobandeğneği” olarak adlandırılır. Dal ve gövdelerde 
enfekteli kısımlardaki dokular içeriye doğru çöker ve başlangıçta kırmızımsı-
kahverengi bir hal alır. Koşullar uygun olduğunda yine bu kısımlarda bakteriyel 
akıntılar oluşur. Hastalıklı kısımlarda kabuk bir bıçakla kaldırıldığında, kabuk 
dokusunun kahverengileştiği ve bu kahverengileşmenin sağlam doku içine doğru 
ilerlediği görülür (Şekil 40c,f,g).  

Ateş yanıklığı hastalığı tüm dünyada karantinaya tabi olup, yumuşak çekirdekli 
meyve ağaçlarının en tahripkâr hastalığıdır. Sadece o yılın ürününü etkilemekle 
kalmayıp, ağaçlarda sürgün, ana dal ve gövdeyi hastalandırarak gelecek yıllardaki 
ürüne de etki edip ağacı kurutabilmektedir.  

 

 
Şekil 41. Ateş yanıklığının ayva ağacında meydana getirdiği yanıklıklar. 

İlk kez ABD’de görülen hastalık Kanada, Yeni Zelanda, Meksika, İngiltere, 
Hollanda, Polonya, Danimarka, Belçika, Fransa, Almanya, Mısır, Güney ve Kuzey 
Kıbrıs, İsrail, İsveç, Norveç, İrlanda, Yunanistan, Lübnan, İsviçre, Ermenistan, 

©Nursen ÜSTÜN ©Aziz ÖZKAN 
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Bulgaristan, İtalya gibi birçok ülkede mevcuttur. Ülkemizde ise Orta Anadolu 
Bölgesinde 1985 yılında saptanmış olup, günümüzde ülkemizin hemen her 
bölgesine yayılmış durumdadır. 

3. KONUKÇULARI 
E.amylovora, Rosaceae familyasının Malus ve Pyrus cinslerinin yanında 37 cinsi 
ve 128 türü enfekte etmekte, özellikle armut, ayva ve elmalarda çok zararlı olmak-
tadır. Ayrıca yenidünya ve muşmula ağaçlarında da ciddi enfeksiyonlar oluştur-
maktadır. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları dışında dağ muşmulası (Cotoneaster 
spp.), ateş dikeni (Pyracantha spp.), Diaspyros spp., ak diken (Crataegus spp.), 
üvez (Sorbus spp.) ve Stranvaesia davidiana Decaisne gibi bazı süs ve orman 
florası konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ  
Ateş yanıklığı hastalığına karşı etkin bir mücadele için aşağıda belirtilen başlıca 3 
önemli esas üzerinde durulmalıdır. Bu önlemlerin birlikte uygulanması gerekir. 

a) Bahçede inokulumu en aza indirgemek.  

b) Yetiştiricilik tekniklerinden yararlanarak, konukçudaki duyarlılığı asgari 
seviyeye indirmek. 

c) Doğru zamanda kimyasal uygulaması yaparak enfeksiyonun yayılmasını ve 
oluşmasını önlemek.  

4.1. Kültürel Önlemler 
– Hastalıkla bulaşık alanlardaki konukçu bitkilerden fidan, çelik, aşı gözü, aşı 

kalemi, anaç gibi üretim materyali kesinlikle alınmamalıdır.  

– Özellikle hastalıkla bulaşık illerde bulunan resmi ve özel fidanlık ve 
anaçlıklar sürekli denetlenerek, hastalıklı bitkiler yakılarak imha edilmelidir.  

– Büyük dallar kesildiğinde budama yerlerine %10’luk NAClO (Sodyum 
hipoklorit-çamaşır suyu) sürülmeli ve aşı macunu ile kapatılmalıdır. 
Budamada kullanılan bıçak, testere, makas vs. her kesme işleminden sonra 
%3’lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorit çözeltisine daldırılarak 
dezenfekte edilmelidir.  

– Vejetasyon döneminde ağaçlar devamlı kontrol altında tutulmalı, hastalıklı 
çiçek demeti, sürgün ve dallar, enfeksiyon noktasının en az 30-40 cm 
altından kesilip çıkarılmalı ve hemen bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. 
Bu işlemlerde kullanılan aletler, her seferinde daha önce belirtilen 
dezenfektanlardan birine batırılarak budama işlemleri sürdürülmelidir. 

– Bahçede dengeli gübreleme yapılmalı, aşırı vejetatif gelişmeyi sağlayan 
gübrelemelerden kaçınılmalı, ayrıca bahçe toprağının pH’sı 5.5-6.5 seviye-
lerinde tutulmalıdır.  

– Yağmurlama sulama uygulanmamalı, damlama sulama tercih edilmelidir. 
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– Farklı dönemlerde çiçek açmaları nedeniyle, hastalık için uygun olan 
koşullarla çiçek döneminde karşılaşma şansları yüksek olan ve hastalığın 
yayılmasında önemli olan ateş dikeni, dağ muşmulası, akdiken, üvez, süs 
bitkisi olarak yetiştirilen elma, armut ve ayva bitkileri, sürekli kontrol edil-
meli, mümkünse bahçe kenarlarından veya içinden sökülerek uzaklaştırıl-
malıdır.  

– Birçok böcek türü, etmenin vektörü olması nedeniyle, zararlılarla (özellikle, 
Psylla pyricola, Lygus lineolaris) mutlaka mücadele edilmelidir. Ayrıca 
hastalıkla bulaşık alanlarda hastalığın yayılmasında arılar rol oynadığı için, 
arı kovanları bahçede bulundurulmamalıdır. 

– Hastalığa karşı dayanıklı çeşit ve anaçlar seçilmelidir. Ülkemizde genelde 
yaygın olan armut çeşitleri hastalığa karşı duyarlıdır. Elmalardan en çok 
duyarlı olanlar klon anaçları M9, M26, M27 ve Mark isimli anaçlardır. M7, 
Novole ve Robusta 5 isimli elma anaçları ise en dayanıklı elma anaçlarıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı    
Ateş yanıklığı hastalığına karşı kimyasal mücadele, konukçunun 2 farklı gelişme 
döneminde uygulanmalıdır. 

a) Durgun dönem uygulaması: 
Budamadan sonra, gözlerin kabardığı, ancak yeşil uçların tam olarak çıkmadığı 
dönem içinde %1.5’luk bordo bulamacı uygulanmalıdır. 

b) Çiçek dönemi uygulamaları: 

Tahmin-uyarı modellerinin (Maryblyt Version 4.3 veya BIS 95) uygulandığı 
yörelerde çiçek dönemi uygulamaları: Kullanılan modele göre enfeksiyon riski 
uyarısı yapıldığında en geç 24 saat içinde ruhsatlı preparatlardan biri ile ilaçlama 
yapılmalıdır. Çiçeklenme dönemi içinde ikinci bir uyarı yapıldığı takdirde ilaçlama 
tekrarlanmalıdır. Aksi takdirde ilaçlamalara son verilmelidir.  

Ayrıca, kültürel önlemlerde bahsedildiği gibi, bahçe devamlı kontrol altında 
tutulmalı, şiddetli sürgün ve dal enfeksiyonları görüldüğünde hastalıklı kısımlar 
30-40 cm aşağıdan kesilip çıkarılmalı ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 

Tahmin-uyarı modeli uygulanmayan yörelerde çiçek dönemi uygulamaları: 
Çiçeklenme başlangıcından (beyaz rozet) itibaren ılık (günlük ortalama sıcaklık 
15°C ve üzeri), yağmurlu ve nemli koşullar devam ediyorsa, 5’er gün ara ile 
ilaçlama yapılmalıdır. Çiçek petal yapraklarının dökülmesiyle birlikte çiçek 
enfeksiyon riski ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle çiçeklenme sonrası ilaçlama 
yapılmamalıdır. Ancak, çiçeklenme dönemi veya çiçeklenme sonrası aktif sürgün 
gelişimin devam ettiği dönemde don, dolu, kum fırtınası gibi ağaçta yaralanmaya 
neden olan iklim olayları gerçekleşirse 18 saat içinde ilaçlama yapılmalıdır.  
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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 
İlaçlamada yüksek basınçlı motorlu pülverizatör kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
Vejetasyon döneminde yapılan bakır uygulamaları bazı elma ve armut çeşitlerinin 
meyvelerinde ciddi oranda paslanmaya neden olduğundan, ağaçlar üzerinde 
ıslaklığın olduğu saatlerde ve hava neminin yüksek olduğu koşullarda ilaçlama 
yapmaktan kaçınılmalı veya bakır içermeyen preparatlar tercih edilmelidir. 
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2.3. VİRÜS HASTALIKLARI 
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ELMA KLOROTİK YAPRAK LEKE VİRÜSÜ 
Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus (ACLSV) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Elma klorotik yaprak leke virüsü (ACLSV) Flexiviridae familyasına bağlı, 
partikülleri ipliksi, zarfsız ve bükülebilir esnek yapıdadır. Virüs 720–740 nm 
boyunda 12 nm eninde tek sarmal RNA yapısında partiküllere sahiptir. Virüs 
mekanik olarak ve tohum hariç diğer üretim materyalleri ile taşınmaktadır. ACLSV 
şeftali ve elma olmak üzere iki ırka sahiptir.  

Bu etmen bazı kaynaklarda Apricot pseudo-chlorotic leafspot virus (APCLSV) 
olarak tanımlanmıştır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Virüs birçok ticari elma çeşidinde latent olarak bulunmaktadır. ACLSV’ye karşı 
duyarlı olan Malus sylvestris cv. R12740-7A (Rus elması) M. pumila üzerine 
aşılandığında, klorotik yaprak lekesi, kap şeklinde yaprak ve küçük kalmış bitkiler 
gözlenir. Elma yapraklarında düzensiz dağılmış, halka şeklinde sınırları belli 
klorotik belirtiler, bu hastalık etmenin en tipik belirtileridir ve teşhis amaçlı da 
kullanılmaktadır (Şekil 42).  

 
Şekil 42. ACLSV enfeksiyonu sonucu, elma yapraklarında meydana gelen 

düzensiz dağılmış, halka şeklinde, sınırları belirli klorotik belirtiler. 

Armut bitkisi yapraklarında halkalı yaprak lekelerine ve meyvesinde soluk yeşil 
beneklenmelere neden olur.  

ACLSV, ayva yapraklarında, klorotik leke, çizgi ve bantlara, meyvede şekil 
bozukluklarına neden olmaktadır (Şekil 43).  
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Şekil 43. ACLSV’nin ayva yapraklarında meydana getirdiği klorotik leke, çizgi ve bantlar. 

Sert çekirdekli meyvelerden kirazda güneş yanıklığına benzer nekrotik yanıklık-
larına, erik gövdesinde kabuk soyulmalarına, şeftalide nekrotik yaprak lekelerine 
ve kıvırcıklığa, neden olmaktadır.  
ACLSV kayısılarda genel olarak rozet yaprak oluşumuna ve aşı uyuşmazlığına 
neden olmaktadır. Bazı kayısı çeşitlerinde ise yalancı şarka (pseudopox) olarak 
adlandırılan meyve bozukluklarına yol açabilmektedir. Meyve bozuklukları daha 
çok kayısı meyvelerinin karın çizgisinde (yarma yeri) koyu kırmızı veya 
kahverengimsi lekelenmeler şeklinde ortaya çıkar. İleri safhada bu renk siyaha 
kadar ilerleyebilir. Meyvenin olgunlaştığı dönemde hava soğuk giderse bu 
belirtiler artar ve meyve eti acı bir tat alır. Bu meyve belirtileri zaman zaman PPV 
(şarka) ile karıştırılabilir. 
ACLSV leylak yapraklarında klorotik lokal lekelere yol açar. Bu lekeler zamanla 
birleşerek daha büyük lekeler oluşturur ve daha sonra bu lekeler hat şekline 
dönüşür. 
ACLSV sert ve yumuşak çekirdekli meyvelerde önemli ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Bu kayıplar daha çok fidanlıklarda aşı uyuşmazlığı ve meyveye yatmış 
ağaçlarda verim düşüklüğü olarak ortaya çıkar. 
Yurt dışında yapılan çalışmalarda bu virüsün kayısılarda % 56 oranında verim 
kaybına neden olduğu belirtilmiştir.  
Bu hastalık etmeninin varlığı ülkemizin değişik bölgelerinde farklı sert ve yumu-
şak çekirdekli meyve türlerinde rapor edilmiştir. 
3. KONUKÇULARI  
Hastalık etmenin doğal konukçuları, elma, armut, ayva, kiraz, vişne, erik, şeftali, 
kayısı, leylak ve meşedir.  
4. MÜCADELESİ 

─ Virüsten ari üretim materyali kullanılmalıdır.  
─ Dayanıklı çeşitlerin kullanımı tercih edilmelidir. 
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─ Fidanlıklar her vejetasyon döneminde kontrol edilerek, hastalık belirtileri 
gösteren fidanlar hemen sökülüp yok edilmelidir.  

─ Kültürel işlemler sırasında kullanılacak her türlü alet ve ekipman dezenfekte 
edilmelidir. 

─ Hastalıklı ağaçlardan aşı gözü alınmamalıdır. 

 
 

ELMA MOZAİK VİRÜSÜ 
Apple mosaic ilarvirus (ApMV) 

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

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
ApMV ile bulaşık elma yapraklarında, açık sarı, kenarları belirgin leke ve çizgiler 
ile beraber mozaik belirtisi, aynı zamanda bulaşık yapraklarda damar sarılığı da 
görülür. Hassas çeşitlerin bütün yapraklarında bu belirtiler oluşur (Şekil 44). 
Tolerant veya dayanıklı çeşitlerde ise birkaç yaprakta küçük sarı lekeler görülür. 
İleriki dönemlerde bu lekeler koyu kahverengine döner. Hassas çeşitlerde olgun 
yapraklar dökülür.  

  
Şekil 44. Elma mozaik virüsünün elma ağacındaki belirtileri. 
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Hastalığın belirtileri çeşit ve anacın hassasiyeti yanında, virüs ırklarının 
virülensliğine de bağlıdır. Virülent ırklar, M 15, M 9, MM 104 ve MM 105 elma 
anaçlarında çok şiddetli; MM 102, MM 7, M 1, M 4, MM 109 ve MM 106 elma 
anaçlarında şiddetli; MM 3 ve MM 2 elma anaçlarında nekrozsuz, M 16 elma 
anaçlarında ise lokal belirtiler oluşturur. 

Virüse hassas elma çeşitlerinde %50'ye varan gelişme geriliği, gövde çapında 
%20’ye varan azalma ve %30’a varan verim düşüklüğü görülmektedir.  

Elma mozaik virüsünün oluşturduğu belirtiler süreklidir. Virüs, güllerde nekrotik 
halkalı lekeler, şerbetçi otunda ise beneklenmeler oluşturur.  

Fındık yapraklarında ise klorotik halkalı leke (Şekil 45a,b), çizgi, bant (Şekil 45c) 
ve meşe yaprağı formu (Şekil 45c) şeklinde belirtiler oluşturur. Bazen bu 
belirtilere ilaveten yapraklarda genel bir sararma da görülebilir (Bkz.: Fındıkta 
Elma Mozaik Virüsü, Cilt 5, Sayfa 199). 
Ülkemizde konukçularının yetiştirildiği bölgelerde sınırlı olarak bulunmaktadır.  

  

 
Şekil 45. Elma mozaik virüsünün fındık yapraklarında meydana getirdiği 

klorotik halkalı leke, çizgi, bant ve meşe yaprağı formu (c) 
şeklindeki belirtileri. 
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3. KONUKÇULARI 
ApMV, elmadan başka Prunus triloba, badem, mürdüm eriği, kuş kirazı, gül, 
böğürtlen, huş ağacı, fındık ve şerbetçi otu gibi bitkilerde hastalık yapmaktadır. 

4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 

– Fidanlıklar her vejetasyon döneminde kontrol edilerek, hastalık belirtileri 
gösterenler hemen sökülüp yok edilmelidir. 

 

 
 

ERİK CÜCELİK VİRÜSÜ 
Prune dwarf ilarvirus (PDV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erik cücelik virüsü (PDV), Bromoviridae familyasına bağlı Ilarvirus cinsine 
dahildir. PDV, izometrikten (19-26 nm) basiliforma (70 nm’ye kadar uzunluk) 
kadar değişen yapıdaki partiküllerden oluşmaktadır. Linear tek sarmal ve çok 
parçalı (RNA1-RNA4) genom içermektedir. 

Virüs, tohumla ve polenle taşınmaktadır. Tohum ve polenle yayılma özellikle 
kiraz, mahlep ve vişnede yaygındır. Erikte virüsün polen veya tohumla taşınmasına 
dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
PDV, Prunus cinsine bağlı sert çekirdekli meyve grubunu enfekte etmektedir. 
Prunus türlerinin yetiştirildiği ılıman iklimlerde bulunmaktadır. 

Bitkideki belirtileri çoğunlukla ilkbahar aylarında kendini gösterir ancak bir 
sonraki yıl bu belirtiler gizlenebilmektedir. 

Erik yapraklarında şekil bozuklukları görülür. Ağaçta genel bir bodurlaşma dikkati 
çeker. İtalyan eriği ve diğer bazı erik çeşitlerinde, ağacın sadece bir kısmında iplik 
şeklini almış “potin bağı” adı verilen görünüm belirir (Şekil 46). Yüksek sıcaklık-
larda belirtiler maskelenmektedir. 

Şeftalide de, erikteki belirtilere rastlanmaktadır. Bununla birlikte, boğum 
aralarında kısalma, ilkbaharda dikkat çekici olup, yapraklar koyu yeşil renkte ve 
sağlıklı ağaçlara kıyasla daha dik ve yukarı doğru bir gelişme gösterir. 
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Şekil 46. Erik cücelik virüsü’nün erik yaprağındaki belirtileri. 

Kiraz yapraklarındaki belirtiler, klorotik halkalı leke, şekil bozuklukları ve bazen 
de nekrotik çizgiler olarak gözlenebilmektedir.  

Vişne yapraklarında sararma ve siğil oluşumu haziran ayında gözlenebilmektedir. 
Meyve gözleri seyrek yapraklı sürgünler şeklinde geliştiğinden verimde yarıya ve 
daha fazlasına kadar azalma görülür. Ayrıca bulaşık ağaçlardaki bazı meyveler 
normal büyüklükte olmalarına rağmen şeker içeriklerinde artışa rastlanır. 

Bu virüs tüm dünyada kiraz ve vişne yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara 
neden olur. Avrupa’da kirazlarda %35 oranında verim kaybına neden olduğu 
bilinmektedir. Erik cücelik virüsü diğer virüslerle (Prunus nekrotik halkalı leke 
virüsü–PNRSV, Ahududu halkalı leke virüsünün–RpRSV) birlikte bulunduğunda, 
oluşturduğu belirtiler (enasyon, şekil bozuklukları) ve ekonomik kayıp çok daha 
fazla artmakta hatta ağacın ölümüne neden olmaktadır (Şekil 47). 

 
Şekil 47. Erik cücelik virüsünün, kiraz yapraklarında, diğer virüslerle birlikte meydana 

getirdiği enasyon belirtileri.  

b 
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Bu virüsün farklı izolatları, konukçusuna bağlı olarak farklı belirtiler göster-
mektedir.  

Ülkemizde sert çekirdekli meyve türlerinde ve gülde sınırlı olarak saptanmıştır. 

3. KONUKÇULARI 
Sert çekirdekli meyve grubuna dahil kiraz, vişne, mahlep, badem, kayısı, şeftali ve 
erik ile birlikte Prunus cinsine bağlı birçok süs bitkisi ve gül bu virüsün 
konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 
Bu virüsün kontrolüne yönelik doğrudan bir yöntem bulunmamakla birlikte, 
hastalıktan ari üretim materyali kullanımına özen gösterilmelidir. 

 

 

 

KİRAZ YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ 
Cherry leafroll nepovirus (CLRV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni CLRV, 28 nm çapında izometrik yapıda bir nepovirüstür. Virüs 
tek sarmal RNA’dan oluşur.  

CLRV vejetatif üretim materyali ve kamalı nematodlar (Xiphinema coxi, 
X.diversicaudatum ve X.vuittenezi) ile taşınır. Virüs çoğu doğal konukçularında 
(%0.5-35) ve bir çok otsu konukçuda (%100) tohumla taşınır. Bu virüsün ceviz, 
huş ağacı ve karaağaçta polenle taşındığı bildirilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Belirtiler genellikle yapraklarda ve gövdede ortaya çıkar. Hastalığın şiddeti, 
konukçu ve virüs izolatına bağlıdır.  

CLRV ile bulaşık kirazda, özellikle vişnede yapraklar sararır ve yukarıya doğru 
kıvrılır, yapraklar kırılgan bir yapı kazanır, hassas çeşitlerde erguvani renk oluşur 
ve bunu genellikle yaprak dökülmesi izler (Şekil 48a,b).  

Bulaşık ağaçlarda çiçeklenme üç hafta kadar gecikir. Çiçeklenmedeki bu gecikme 
virüsün teşhisinde önemli rol oynar. Hastalık, ağaçta başladığı kısımdan geriye 
doğru sürekli ilerleyerek gövdeye ulaşır ve ağacın ölümüne neden olabilir. Bu 
hastalık kirazlarda sınırlı bir ekonomik öneme sahiptir. Virüs bütün sert çekirdekli 
türleri hastalandırabilmekle birlikte, görülme sıklığı düşüktür. 
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Hastalık başlangıçta ince sürgünlerde yılda 20-40 cm arasında, daha sonra kalın 
sürgünlerde yılda 1-2 m ilerler. Polenle çiçeğin bulaşmasından 5-10 yıl sonra, 
hastalık aşı noktasına ulaşır. Burada dayanıklı anacın reaksiyonu sonucu, ksilem ve 
floem dokularında nekroz oluşur ve bu nekroz 3-6 yıl içerisinde ilerleyerek aşı 
noktasını çepeçevre kuşatıp her iki yönde özsu akışını önler. Sadece kabuk altında 
görülebilen bu nekroza “siyah çizgi” adı verilir. Hastalıklı ağaçlar ilk bulaşan 
daldan başlayarak yavaş yavaş sararır ve solar. 

Bu hastalık cevizlerde de etkilidir. Cevizlerde iki tip belirti görülür. Eğer anaç ve 
kalem yerli kültür cevizi Juglans regia ise, cevizde sadece yapraklarda halkalı leke 
tipinde belirtiler görülür. Gelişme ve verimde %10-20 azalma meydana gelir, 
ağaçlar gittikçe zayıflar ve hızla yaşlanır. J.nigra ve J.hindsii ile bunların melezleri 
virüse dayanıklıdır. Bu çeşitler anaç olarak kullanılıp bulaşık kalemler aşılanırsa 
aşı tutmaz, böylece yalnız sağlıklı bitkiler elde edilir. Sağlıklı bitkilerle bahçe 
tesisinden sonra, bu bitkiler polenle çiçeklerden bulaşabilirler.  

 

 
Şekil 48. Kiraz yaprak kıvrılma virüsünün kiraz yaprağında (a) ve dalında (b) 

oluşturduğu belirtiler. 

3. KONUKÇULARI 
Doğal odunsu konukçuları: kiraz, vişne, ceviz, zeytin, karaağaç (Ulmus spp.), huş 
(Betula spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), mürver (Sambucus spp.), kayın (Fagus 
spp.), ravent (Rheum spp.), kızılcık (Cornus florida), leylak (Syringa vulgaris)’tır. 

4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır. 

– Vejetasyon döneminde fidanlıklar kontrol edilerek belirti gösteren fidanlar 
ayıklanmalıdır. 
 

 

 

 

Hastalıklı dal 

Sağlıklı dal 

a b 
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE 

NEKROTİK HALKALI LEKE VİRÜSÜ 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Virüs 23, 25 ve 27 nm çapında izometrik tek sarmal RNA yapısında partiküllere 
sahiptir. Her bir partikülün nükleik asit oranı %16, protein oranı ise %84’tür. 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus’u kalem, aşı gözü, tohum ve polen ile taşınır. 
Tohumla taşınma oranı, Prunus pennsylvanica’da %80’nin üzerinde, Mahlep e 
%53, Kuş kirazı %15’tir. Şeftali tohumları ile düşük oranda taşındığı saptanmıştır. 
Virüs mekanik olarak da taşınır. Ancak bitkilerin birbirleri ile temasıyla taşınmaz.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Virüsün belirtileri bazı konukçularda süreklidir. Bazı konukçularında ise latent 
olarak kalır.  

Kirazlarda, İlkbaharda ağaçta sürgün başladıktan hemen sonra, yapraklarda açık ve 
koyu yeşil beneklenme, nekrotik çizgi ve halkalar şeklinde lekeler görülür. Bu 
lekeler genellikle şekilsiz olup nadiren yuvarlaktır. Zamanla lekeler dökülünce 
yaprak delik deşik bir görünüm alır. Ayrıca yaprak şekli bozulur. Belirtiler çeşide 
göre değişebilir (Şekil 49).  

 
Şekil 49. Nekrotik halkalı leke virüsü’nün kirazdaki belirtileri. 

Vişnelerde ise; enfeksiyonun ilk yılında, hastalığa yakalanan ağaçlar çiçek açmaz, 
kapalı tomurcuk halinde kalarak kahverengileşir ve kurur. Açan çiçeklerde ise taç 
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yapraklar ve dişi organ oluşmaz. Yaprak tomurcukları geç ve zor teşekkül eder. 
Yapraklar normale göre daha küçük, şekilleri bozuk, kenarları yukarıya doğru 
kıvrık olur. Aynı zamanda, yapraklarda açık yeşil halkalı lekeler, çizgiler ve 
kahverengi nekrotik lekeler oluşabilir. Bu lekeler daha sonra dökülür ve yaprak 
delik deşik bir görünüm kazanır. Enfeksiyonun ikinci yılında, çiçek ve yaprak 
oluşumu normale döner. Yaşlı yapraklarda nekrotik ve halkalı lekeler görülmez-
ken, genç yapraklarda hafif sarı mozaik benzeri lekeler görülür. İkinci yıl gelişen 
sürgünlerin yapraklarında enasyonlar oluşabilir. Şiddetli enfeksiyonlarda çıplak 
sürgün oluşumu görülür. Bunu, ağaçlarda gelişme geriliği ve ölüm takip eder. 

Şeftali yapraklarında ise kahverengi çizgi ve halkalara yol açar.  

Virüs %50'ye kadar verim düşüklüğüne ve fidanlıklarda da %60'a kadar anaç ka-
lem uyuşmazlığına sebep olmaktadır.  

Ülkemizde sert çekirdekli meyve yetiştirilen bölgelerde sınırlı olarak görül-
mektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, mahlep, badem, badem, gül, şerbetçi otu ve hıyar, 
virüsün konukçuları arasındadır.  

4. MÜCADELESİ 
– Yeni kurulan fidanlık ve bahçelerin eski bahçelerden uzakta, virüsten ari 

fidanlarla kurulması gereklidir.  

– Fidanlıklar her vejetasyon döneminde kontrol edilerek, hastalık belirtileri 
gösteren fidanların hemen sökülüp yok edilmesi hastalığın yayılma oranını 
azaltır. 

– Sertifikasyon programı dahilinde elde edilen sağlıklı üretim materyali ve 
fidan kullanılmalıdır.  
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ŞARKA VİRÜSÜ 
Plum pox potyvirus (PPV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalık etmeni ipliksi yapıda, esnek, 660-770 x12 nm boyutlarında olup, genom 
tek sarmal RNA’dan oluşmuştur. Etmenin, biyolojik, serolojik, moleküler ve 
epidemiolojik özelliklerine göre 4 farklı ırkı bulunmaktadır. Bunlar; Marcus (M), 
Dideron (D), Cherry (C) ve El Almar (EA)’dır. Irklar arasında antagonizm ve 
çapraz bağışıklık görülmez, fakat sinerjistik etki görülebilir. 

PPV vegetatif üretim materyali yanında çok sayıda yaprak biti ile non-persistent 
yolla yayılır. Yaprak biti çok kısa sürede virüsü alır ve sağlıklı bitkiyi anında 
bulaştırabilir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Çeşitli sert çekirdekli meyve türlerinde (Prunus spp.) şarkanın belirtileri, genel 
olarak yaprak ve meyvede görülür. Virüsün sadece bir kaç ırkı yara oluşumuna, 
dokuların ölmesine, daha sonra ağacın tümden ölümüne neden olur. Virüsün 
konukçusunda dağılımı homojen olmadığından genellikle lokal belirtiler şeklinde 
ortaya çıkar. Şarka virüsünün çoğalması kesintili olduğundan, belirtiler geçici veya 
dönemseldir. Belirtiler ilkbaharda ilk yapraklanma devresinde görülebilir ve mayıs 
ayından sonra kaybolur. Bazı yıllar eylül ayında veya daha erken tekrar ortaya 
çıkabilir.  

Kayısı ağaçları bu etmenin birçok ırkının konukçusu olmakla birlikte, duyarlılık 
açısından çeşitler arasında farklılıklar görülür. Belirtiler, yapraklarda ikincil 
damarların çevresinde dağınık çizgi ve hale şeklinde olup, ağacın iç kısmındaki 
bazı yapraklarda vejetasyon boyunca kaybolmayabilir (Şekil 50a,b). Meyvelerdeki 
belirtiler, parlak sarı halkalar veya çekirdeğe kadar ulaşan derin yaralar şeklin-
dedir. Çekirdek üzerinde sarı veya krem rengi halkalarla çevrili koyu noktalar 
Şarkanın tipik belirtilerindendir (Şekil 51a,b). Bazı kayısı çeşitlerinde sadece 
meyve belirtileri görülürken, bazılarında daha çok yaprak belirtileri görülür. 
Ülkemizde yetiştirilen reçellik İmrahor kayısı çeşidi hastalığa karşı çok duyarlıdır. 

Erik çeşitlerinden bazıları bu virüse karşı tolerant olmakla birlikte, bazı çeşitler 
duyarlıdır. Duyarlı çeşitlerin yapraklarında, damarlar boyunca renk açılmaları 
görülür, meyve etinde yaralar oluşur, meyveler olgunlaşmadan dökülür(Şekil 50c, 
51e). Meyveler acı veya tatsız olmasından dolayı pazar değerini yitirir. Köstendil 
ve mürdüm eriği hastalığa karşı çok duyarlıdır. 

Şeftali çeşitlerinde tomurcuk dökülmesi ve taç yapraklarda pembemsi çizgiler 
oluşmasına neden olur. Duyarlı çeşitlerde yaprak belirtileri ilkbaharda hemen 
ortaya çıkar. Yaprakların ikincil ve üçüncül damarları boyunca sararma veya 
yaprak kenarlarına doğru sarımsı benekler ve haleler şeklinde görülür. Yaprak 
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belirtileri çok tipik olup, alışkın bir göz kolayca tanıyabilir (Şekil 50d). Bazı 
duyarlı şeftali çeşitlerinin meyvelerinde yüzeysel açık renkli halkalar görülür(Şekil 
51c,d). Bu halkalar meyve yeşilken daha belirgin olup, olgunlaşınca zor fark edilir. 

 

 
Şekil 50. Şarka virüsünün kayısı (a,b), erik (c) ve şeftali (d) yaprağındaki belirtileri. 

Kirazda da hastalığın varlığı saptanmıştır. Bazı kiraz çeşitlerinde yapraklarda 
damarlar boyunca renk açılması ve beneklenmeler görülür. Yaprak süslü bir 
görünüm alır. 

Badem yapraklarında ve “badem x şeftali” melezlerinde latent olduğundan, bu 
türler hastalığın yayılmasında önemlidir. 

Şarka, sert çekirdekli meyve türlerinin en önemli hastalığı olup çok kolay 
yayılmaktadır. Ülkemizde Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde kayısı ve eriklerde 
saptanmıştır. 

3. KONUKÇULARI 
Bir çok Prunus türü bu etmenin konukçusu olmakla birlikte, bu türlerin şarka 
ırklarından bazılarına karşı belirli oranda özelleştikleri saptanmıştır. Kayısı ve erik 
bilinen bütün ırklara karşı duyarlı olmakla birlikte, D ve EA ırklarının en iyi 
konukçularıdır. Şeftali, M ırkının en iyi konukçusudur. Badem M ırkının, kiraz ve 
vişne ise sadece C ırkının konukçusudur. 

a b 

c d 
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Şekil 51. Şarka virüsü’nün kayısı (a,b), şeftali (c,d) ve erik (e) meyvelerindeki 

belirtileri. 

4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır. 

– Virüsün enfeksiyon kaynaklarının ortadan kaldırılması en etkin önlemdir.  

– Anaçlıkların çevresinde yaklaşık 1000 m’lik mesafe içinde şarkanın 
konukçusu olan bitkiler yetiştirilmemelidir.  

– Her yıl anaç parsellerdeki bütün ağaçlar görsel olarak tek tek incelenmeli, 
serolojik, biyolojik ve moleküler metotlarla dönüşümlü olarak 
testlenmelidir. 

– Anaçlığın büyüklüğüne göre kontrol işlemi 3-4 yılda tamamlanıp ilk 
testlenen ağaçlardan tekrar başlanmalıdır.  

a b 

c d e 
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– Fidanlıklar ticari bahçelerden en az 100 m uzakta olmalı, vejetasyon 
boyunca belirtilerin en iyi ortaya çıktığı dönemlerde fidanlar görsel olarak 
incelenmelidir. 

– Virüsün doğal enfeksiyon kaynağı olabileceğinden dolayı, orman ve açık 
arazide bulunan yabani erik, kiraz ve badem ile otsu konukçuları 
temizlenmelidir. 

– Virüs vektörü yaprak bitlerinin mücadelesi ilgili Zirai Mücadele Teknik 
Talimatına göre yapılmalıdır.  

– Hastalığa karşı dayanıklı çeşitler yetiştirilmelidir. 

– Şarka, iç ve dış karantinaya tabi bir hastalık olup, bulaşık olmayan 
bölgelerin korunması için bulaşık bölgelerden bu bölgelere fidan nakli 
önlenmelidir. 
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AĞKURTLARI 
Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus Zell.)  
Erik ağkurdu (Y. padellus L.) 
İdris (Mahlep) ağkurdu (Y. mahalebellus Guen.)  

(Lepidoptera: Yponomeutidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginler 10-12 mm uzunluğunda olup, ön kanatları beyaz zemin üzerine siyah 
noktalıdır (Şekil 52a,b). Yumurta paketi, balık pulu şeklinde dizilmiş yumur-
talardan meydana gelir. Yumurta kümeleri ilk bırakıldıkları zaman sarı renklidir. 
Bir süre sonra pembemsi bir renk alır. Daha sonra da kestane rengine döner. Bir 
yumurta kümesinde ortalama 57 (27-102) adet yumurta bulunur (Şekil 52c). Olgun 
larvalar 14 mm uzunluğunda, yeşilimsi esmer veya sarımsı renkte, üstü siyah 
noktalıdır(Şekil 52d). Pupalar, 7-8 mm uzunluğunda, kahverenginde ve beyaz 
mekik şeklinde olan kozalar içindedir. 

 

 
Şekil 52. Ağkurdu ergini (a,b), yumurta paketi (c) ve larvaları (d). 

Kışı larva döneminde, yumurta paketi altında geçirir. Larvalar mart sonu nisan 
başında, çoğunlukla bir, bazen iki veya üç delik açarak paket kabuğu altından 
çıkarlar. Yeni çıkan larvalar, yaprağın iki epidermisi arasına girer ve burada toplu 
olarak beslenir. Havaların ısınması ile larvalar epidermis arasından çıkar ve önce 
yaprakların alt ve üst epidermisleri ile daha sonra da, yaprakları ağları ile birbirine 

a b 

c d 
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sararak, içinde toplu halde damarları hariç yaprağın diğer kısımlarını yiyerek 
beslenirler.  

Genellikle mayıs sonu-haziran başlarında pupa olurlar. Pupa olduktan 10-15 gün 
sonra kelebekler çıkmaya başlar. Kelebekler mayıs sonundan ağustos sonuna kadar 
görülür. Gündüzleri yapraklar altında, ağaç gövdelerinde dinlenme halindedirler. 
Akşamları ağaçlar üzerinde uçuşurlar ve yumurtalarını ağaçların 1-3 yıllık 
dallarına paketler halinde bırakırlar. Yumurtaların konulmasından yaklaşık iki 
hafta sonra larvalar çıkar. Çıkan larvalar aynı paket altında gelecek ilkbahara kadar 
kalır. Yılda 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Ağaçların yapraklarını yemek suretiyle zarar yaparlar (Şekil 53). Ayrıca çiçek 
tomurcukları ve meyvelerde de zarar yapabilirler. Bazen ağaçlarda daha yaz 
başlarında hiç yeşil yaprak kalmaz. Elma ağaçları mayıs sonlarına doğru kızıl kah-
verengi bir renk alır. Ağaçların o yıl normal ürün verememesine neden oldukları 
gibi gelecek yılın meyve gözlerinin de teşekkül etmemesine sebep olurlar. 

Bütün yapraklar yendiği zaman, ağaç yanmış gibi bir hal alır. Ancak Haziran 
ayından itibaren yeniden yaprak açar ve ağaç normal yeşil rengini alır. O yıl 
normal ve kaliteli meyve verimi olmaz. Ağaç zayıf kalır ve verimden düşer. 

Ağ kurtları, Ülkemizde elma, erik ve kayısı yetiştiriciliği yapılan her yerde 
bulunur. 

 
Şekil 53. Ağ kurdu larvalarının zarar şekli (a: Ördükleri ağ ve tamamına yakını yenmiş 

yapraklar; b: Yenik sonucu yanmış bir hal alan yapraklar). 

3. KONUKÇULARI 
Elma ağkurdu’nun esas konukçusu elma ağaçlarıdır. Japon elması (Malus 
floribunda)’nda ve üvez (Sorbus aucuparia L.)’de de bulunduğu tespit edilmiştir. 

Erik ağkurdu’nun konukçuları kayısı ve eriklerdir.  
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Parazitoitler 
Herpestomus brunnicornis Grav. (Hym.: Ichneumonidae) 
Diadegma armillata (Grav) (Hym.: Ichneumonidae) 
Pimpla turionella L. (Hym.: Ichneumonidae) 
Itoplectis maculator (F.) (Hym.: Ichneumonidae) 
I. tunetana (Schmied.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Bracon brevicornis Wesm. (Hym.: Braconidae) 
Ascogaster quadridentatus Wesm. (Hym.: Braconidae) 
Apanteles sp.  (Hym.: Braconidae)  
Ageniaspis fuscicollis Dalman (Hym.: Encyrtidae) 
Capidosoma boucheanum Ratz.  (Hym.: Encyrtidae)  
Tetrastichus evonmellae Bouche  (Hym.: Eulophidae),  
Bessa paralella  Mg. (Dip.: Tachinidae) 

A. fuscicollis’in etkinliği diğerlerinden daha fazladır.  

Bakterilerden Bacillus thuringiensis Berliner de bu zararlının doğal düşmanıdır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 
Zamanında ve usulüne uygun budamanın yapılması ve budama artıklarının 
bahçeden uzaklaştırılması ile larvaların önemli bir kısmı yok edilmiş olur. 
İlkbaharda toplu halde beslenen larvalar toplanıp bahçeden uzak bir yere götürülür 
ve parazitoit çıkışı için uygun kafeslere konulur. Bu şekilde parazitoitlere çıkış 
şansı verilir.  

5.2. Biyolojik Mücadele 
Bu zararlının pek çok parazitoit ve predatörü bulunmasına rağmen, bunlar zararlıyı 
baskı altında tutamamaktadır. Uygun bitki koruma ürünleri ve ilaçlama 
programları ile bunların etkinlikleri arttırılabilir. Zararlının mücadelesinde 
biyopreparatlar (Örneğin: B. thuringiensis) başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.  

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
İlkbaharda yapraklarda larvaların ilk zararlarının görülmesinden son larva döne-
mine kadar ilaçlı mücadele yapılabilir. Ağaçlarda fazla zarara meydan vermemek 
için mücadelede geç kalınmamalıdır. Larvalara karşı ilaçlamaların çiçeklerin 
açılmasından önce veya çiçek taç yapraklarının %70-80’inin dökülmesinden sonra 
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yapılması tavsiye edilir. Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis 
içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır. 

Erik ağkurduna karşı, yeşil olarak yenilen eriklerde ilaçlama yapmak gerekirse, ilk 
larva zararının görüldüğü dönemde etki süresi kısa bitki koruma ürünleri 
kullanılmalı, ilaçlama ile hasat arası süresine dikkat edilmelidir. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Elma ağkurduna karşı yapılan ilaçlamalardan %98-100 etki beklenir. 

 

 

 

AĞAÇ KIZILKURDU 
Cossus cossus L. 

(Lepidoptera: Cossidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginlerin kanat açıklığı 70-80 mm’dir. Genel olarak gri renkte olan ön kanatların 
dip kısmı bej renkte olup, üzerinde karışık renkte çapraz çizgi ve lekeler vardır 
(Şekil 54a). Sirke gibi kokan larvaların sırt kısmı kırmızı, karın kısmı ise sarı 
renktedir. Olgun larva 90-100 mm uzunluğundadır (Şekil 54b). Pupa, 50-60 mm 
boyunda, kızılımsı kahverenginde ve mumya pupa tipindedir (Şekil 54c). 

Kışı ağaçların kök boğazı, gövde ve kalın dallarında açtıkları galeriler içinde larva 
olarak geçirir. Larva ilkbaharda, etrafını ağaç talaşları ile kaplayarak ördüğü bir 
kokon içinde pupa olur. Haziran ayı sonuna doğru çıkan erginler, beslenmeden 
çiftleşirler. Çiftleştikten 2-3 gün sonra, yumurtalarını çoğunlukla gövdenin top-
rakla birleştiği yerde, ağaçların yarık ve çatlaklarına, 10-15’lik gruplar halinde 
bırakırlar. Bir dişi ortalama 700 yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar ayrı 
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yönlere dağılarak kabuk kısmına girer ve galeri açmaya başlar. Bir dölünü 2-3 
yılda tamamlar. 

 

 
Şekil 54. Ağaç kızılkurdu’nun ergini (a), larvası (b), pupası (c) ve larvalarının 

ağaç gövdesinde çıkardığı talaşlar (d). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Zararlı, özellikle bakımsız bahçelerde sorun olmaktadır. Larvalar, ağaçların topra-
ğa yakın gövde ve dallarında galeriler açarak zararlı olurlar. Ayrıca, toprağın 10-15 
cm derinliğinde ağaç gövdelerinin dip kısmını çepeçevre oyarak ve iletim 
borularını tahrip ederek de önemli derecede zarar yapmaktadır. Mücadelesi 
yapılmadığı takdir-de ağaçların bir kaç yıl içinde kurumasına neden olurlar. 
Özellikle, gövdede toprağa yakın kısımda, yuvarlak ve kenarı siyah galeri 
deliklerinden larvaların çıkardıkları kırmızı talaşlarla dikkati çekerler (Şekil 54d).  

Konukçularının bulunduğu her yerde yaygın olmakla birlikte, ülkemizde ekonomik 
öneme sahip bir tür değildir. 

3. KONUKÇULARI 
Çoğunlukla kabuk ve kambiyum kısmında şeker oranı fazla olan konukçuları tercih 
etmektedir. Başlıca konukçuları; kiraz, elma, armut ve söğüttür. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Karıncalar ve kuşlar, özellikle ağaçkakanlar, yumurta ve genç larvaların genel 
predatörleridir. Bunlardan başka Ülkemizdeki doğal düşmanları bilinmemektedir.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

a b 

c ©Aziz ÖZKAN d 
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Zararlı ile bulaşık dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca, ağaçlara 
iyi bakım yapılarak zararlıya karşı kuvvetli bulundurulmalıdır. 

5.2. Mekanik Mücadele 
Zararlı ile bulaşık ağaçların kökboğazı 15-20 cm derinliğinde açılarak gövde içinde 
bulunan larvalar öldürülmelidir. Ayrıca, gövde ve dallardaki larva giriş deliklerine 
bir tel sokularak da larvalar öldürülebilir. 

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

5.4. Kimyasal Mücadele 

5.4.1. İlaçlama zamanı 
Zararlı ile bulaşık bahçelere eşeysel çekici tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. 
Ergin çıkışlarının sona erdiği veya ağaçların gövde kabuklarının hemen altında he-
nüz koloni halinde bulunan genç larvaların görüldüğü ağustos ortası ile eylül başı, 
ilaçlamalara başlanır. Kullanılacak ilacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır. 

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

5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.4.4. İlaçlama tekniği 
Uygulama sırasında ağaçların kökboğazı ve gövdeleri yerden 60-100 cm yüksek-
liğe kadar ilaçlı su ile yavaş yavaş iyice yıkanacak şekilde ilaçlanmalıdır. Müm-
künse 5-10 dakika sonra ilaçlanmış ağaçlar tekrar aynı şekilde ilaçlanarak ilaçların 
kabuktaki çatlak ve deliklerden içeriye doğru iyice girmesi sağlanmalıdır. 

Zararlı ile bulaşık bahçelerde bu tür ilaçlamaların, bir döl süresini içeren 2-3 yıl üst 
üste düzenli olarak yapılması gereklidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Son ilaçlamadan 20-25 gün sonra ağaçların toprak altındaki 15-20 cm derinli-
ğindeki kısmı ile gövdesi kontrol edilerek, yeni larva girişlerinin olup olmadığı 
aranır. Yeni giriş delikleri varsa buradaki larvaların canlı olup olmadığı kontrol 
edilir. Yeni girişlerin olmaması, genç ve canlı larvaların bulunmaması uygulama-
nın başarısını gösterir. 
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AĞAÇ SARIKURDU 
Zeuzera pyrina (L.)  

(Lepidoptera: Cossidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginlerin kanat açıklığı erkeklerde 30-40, dişilerde 50-60 mm’dir. Beyaz renkli 
kanatları çok sayıda lacivert noktalarla süslüdür (Şekil 55a). Genç larvalar, pembe 
renkli ve üzerlerindeki noktalar çok az belirgindir. Olgun larva, açık sarı renkte 
olup üzerinde lacivert noktacıklar bulunur ve boyu 50-60 mm’dir (Şekil 55c,d). 
Yumurtası oval, yaklaşık 1 mm büyüklüğünde, açık sarı-parlak somon rengindedir 
(Şekil 55b). Pupası mumya pupa tipinde, kızılımsı kahverengindedir(Şekil 55e). 

 

 

 

 
 
Şekil 55. Ağaç sarıkurdu’nun ergini (a), yumurtaları 

(b), larvası (c,d) ve pupası (e). 

Kışı ağaçların gövde ve dallarında açtıkları galeriler içerisinde, larva döneminde 
geçirirler. Larvalar, ilkbaharda faaliyete geçerek, temmuza kadar gelişmesini 
tamamlayanlar açtıkları galerilerin ağzında pupa olurlar (Şekil 55e).  

Ergin uçuşları mayıs sonlarından, eylüle kadar devam eder. Ömrü 8-10 gün olan 
dişiler geceleri uçar ve 1000 kadar yumurtayı ağaç kabuklarının çatlakları arasına, 
eski galerilere, bazen de yere tek tek veya gruplar halinde bırakırlar (Şekil 55b).  

©Cevdet KAPLAN 
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Sıcaklığa bağlı olarak 1-3 haftada çıkan larvalar önce genç sürgünlere saldırır, 
sonra da dal ve gövdelere girerek galeriler açarlar. Gelişmekte olan larva 
bulunduğu galeriyi terk ederek, yeni galeriler açabilir. Zararlı, bir dölünü 1-2 yılda 
tamamlar. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Larvalar, ağaçların gövde ve dallarında galeriler açarak beslenir (Şekil 55c, 56a). 
Fidan ve genç ağaçların gövdelerinde, yaşlı ağaçların ise dallarında açtıkları uzun 
galeriler, bu kısımların zayıflamasına ve rüzgârın da etkisiyle kırılmasına yol açar. 
Fidan veya genç ağaçların ölümü için bunların gövdesine yerleşecek bir tek larva 
yeterlidir. Gelişmiş ağaçlarda dalların kırılması ise, verim kaybına ve tacın şeklinin 
bozulmasına neden olur. 

Konukçularının bulunduğu her yerde zararlıya rastlamak mümkündür. Ancak, 
ekonomik önemde bir yaygınlığı ve zararı yoktur. 

 
Şekil 56. Ağaç sarıkurdu larvalarının ağaç gövdesindeki zararı (a) ve gövdede açtıkları 

delikler (b,c). 

3. KONUKÇULARI 
Polifag bir zararlıdır. Başlıca konukçuları; elma, armut, erik, ceviz, kiraz, zeytin, 
nar ve kavaktır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Karıncalar, kuşlar ve özellikle ağaçkakanlar, yumurta ve genç larvaların predatö-
rüdürler. Larvaların diğer parazitoitleri aşağıda verilmiştir. 

Larva parazitoitleri: 
Ichneumon sarcitorius L.  (Hym.: Ichneumonidae) 
Microgaster sp.  (Hym.: Braconidae) 
Elasmus spp.  (Hym.: Chalcididae) 
Enderus sp.  (Hym.: Chalcididae) 
Schreineria zeuzerae Ashm.  (Hym.: Chalcididae) 

©Naim ÖZTÜRK a b c 
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5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Zararlı ile bulaşık dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.  
5.2. Mekanik Mücadele 
Düşük yoğunluklarda, larva giriş deliklerine sokulacak uygun kalınlıkta bir tel ile 
larvalar öldürülmelidir. 
5.3. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. 
5.4. Kimyasal Mücadele  
5.4.1. İlaçlama zamanı 
Sonbaharda yaprak dökümünden sonra gövde ve dallar incelenerek zararlının giriş 
delikleri araştırılmalıdır. Larvaların açtıkları galerilerin ağzında biriken sarımsı 
renkteki talaş yığınları, bu giriş deliklerinin kolayca tanınmasına olanak verir 
(Şekil 56b,c). Zararlının bulunduğu her ağaçta mücadele yapılmalıdır. 
Yeni larva girişleri yazın, daha çok temmuz ve ağustos aylarında olmak üzere, 
uzun bir döneme yayılır. Bu nedenle zararın söz konusu olduğu hallerde haziran 
sonlarından başlanarak 15-20 gün ara ile 3-4 ilaçlama uygulanmalıdır. Meyveye 
yatmış elma bahçelerinde ise Elma içkurdu’na karşı uygulanan ilaçlamalar, bu 
zararlıyı da baskı altında tutar. 
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 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 
5.4.4. İlaçlama tekniği 
Bu zararlı ile kimyasal mücadelede iki yöntem uygulanır.  
Yeşil aksam ilaçlaması: Yumurtadan çıkan larvalar, önce taze sürgünlere 
girdiklerinden ağaçlar değişik yönlerden iyice ilaçlanmalıdır. Özellikle dalların 
ilaçlı su ile iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir. 
Galeri ilaçlaması: Yaz aylarında larva giriş deliklerinin temizlenerek, içine kolay 
buharlaşan bir insektisit enjekte edilir veya ilaç emdirilmiş pamuk sokulup delik 
ağzı aşı macunu ile kapatılır. 
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan 15 gün sonra ilaçlı ağaçların gövde ve kalın dallarında yeni larva 
girişleri aranır. Yeni girişlerin olmaması uygulamanın başarılı olduğunu gösterir. 

 

 

AKARLAR 
Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) (Tetranychidae) 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) (Tetranychidae) 
Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi Koch.) (Tetranychidae) 
Meyve kahverengiakarı [Bryobia rubrioculus (Scheut.)] (Tetranychidae) 
Yassıakar [Cenopalpus pulcher (Can. and Fan.)] (Tenuipalpidae )] 

(Acarina) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Akarlar, genellikle 0.5 mm’den küçük olup çıplak gözle zor görülürler. Akar 
yumurtaları sıcaklığa bağlı olarak 2-9 günde açılır. Yumurtadan çıktıktan sonra 
sırasıyla bir larva ve iki nimf dönemi geçirerek ergin olur. Akarların yapraklardaki 
yoğunluğu haziran ayından itibaren artmaya başlar, temmuz-ağustos aylarında en 
yüksek seviyeye ulaşır, daha sonra giderek azalır. Mevsimin sıcak ve kuru olması 
Akarların hızlı artmasına, yağışlar ise popülâsyonun azalmasına neden olur. 
Akarların üreme gücü oldukça yüksektir. 

Akdiken akarı (Tetranychus viennensis) (Acarina: Tetranychidae): 
Dişiler oval şekilli, kırmızı renkli ve tombuldur. Sırtındaki kıllar di-ken gibi çıkar 

ve kılın çıktığı yer beyaz bir 
kabarıklık yapar (Şekil 57). 
Erkekler yeşilimsi sarı renkli olup, 
sırtının iki yanında siyah be-nekler 
bulunur. Göğüs kısmı ge-niş, karın 
kısmı ise geriye doğru sivridir. 
Ayrıca, erkekler dişilerden daha 
küçük ve hareketlidir.  

Yumurtaları bilye şeklinde, şeffaf 
ve açılmasına yakın sarımsı krem 
renklidir. Larvaları yuvarlak şekilli  

Şekil 57. Akdiken akarının ergin dişileri. 
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ve şeffaftır. Yapraklarda çok yoğun ağ örerler. 

Akdiken akarı kışı döllenmiş dişi halinde geçirir. Çiftleşen dişiler, iklim koşul-
larına bağlı olarak genellikle eylül veya ekim aylarında kışlağa çekilir. Önce 
ağaçların yaşlı kabuk altlarına ve ağaç çatlaklarına yerleşirler. Ancak çoğu kışı 
geçirmek için toprak içinde 5-10 cm derinliğine iner ve toprak içindeki boşluklara 
gruplar halinde yerleşirler. Bulundukları boşlukta ağ örerler ve ağlar arasında kışı 
geçirirler.  

Akdiken akarı beslenmek için nisan ortasından itibaren kışlaklarını terk edip 
yapraklara geçer ve mayısın ilk haftasında yumurta bırakmaya başlar. Yumur-
talarını damar boyunca yaprağa bırakırlar. Bir dişi 60-120 yumurta bırakır. 
Yumurtalar 5-7 gün içinde açılır. Yılda 9-10 döl verirler. 

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Acarina: Tetranychidae): 
Renkleri genel olarak yeşilimsi sarı ve-ya kahverengimsi yeşildir. Vücudun iki 
tarafında siyah büyük birer benek bulunur. Bu benekler çeşitli şekillerde olabilir ve 
nadiren arka uca doğru yayılır. Vücut kılları oldukça belirgin olup, deri üzerin-den 
tek tek, diken gibi çıkar. Dişilerin vücudu yuvarlakçadır (Şekil 58a). Erkekler 
dişiden daha küçük ve hareketli olup, karın kısmı, geriye doğru sivrilir (Şekil 58b). 
Kışı geçirecek dişiler portakal veya kiremit rengini alır.  

 
Şekil 58. İkinoktalı kırmızıörümcek’in ergin dişileri (a), erkeği (b) ve yumurtaları. 

Yumurtaları inci tanesi gibi beyazımsı, şeffaf ve tamamen yuvarlaktır. Açılmaya 
yakın koyulaşarak parlak sarı-yeşil bir renk alır (Şekil 58). Yeni çıkan larva 
renksizdir, üzerinde hiç benek yoktur. Beslenmeye başladıktan sonra sırtının sağ ve 
solunda benekler belirir. 

İkinoktalı kırmızıörümcek, kışı döllenmiş dişi olarak gövdelerde, ağaç kabukları-
nın altında, ağaçların çatlak ve yarıklarında, dökülmüş yaprak ve kabuk parça-
larında ve yabancı otlarda uyuşuk halde geçirir. Erginler, martın ilk haftasından 
itibaren kışlama yerlerinden çıkmaya başlar.  

Yaprakta çok yoğun ağ örer, bir yaprak üzerinde zararlının tüm biyolojik 
dönemlerini bir arada görmek mümkündür. Dişiler beslendikleri yaprakların alt 
yüzüne tek tek olmak üzere 100-200 yumurta bırakır. Yılda 10-21 döl verir. 

a b 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 103 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV   YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI 

Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi ) (Acarina: Tetranychidae): 
Dişiler, koyu kırmızı renkli yuvarlakça dolgun vücutludur. Sırt kıllarının çıktığı yer 
beyaz daire şeklinde olup bombelidir (Şekil 59a,b). Erkekleri pembemsi gri 
renklidir ve karın kısmı geriye doğru sivrilir (Şekil 59a). Yumurtaları kiremit 
kırmızısı renkte ve soğan biçimindedir. Yumurtanın üzerinde bir sap bulunur, 
ayrıca yumurta üzeri yukarıdan aşağı doğru ince çizgilidir (Şekil 59c). Larvaları 
parlak kırmızı renklidir. Bu kırmızıörümcek ağ örmez. 

 
Şekil 59. Avrupa kırmızı örümceği’nin erkek ve dişisi (a) ve yumurtaları(b). 

Avrupa kırmızıörümceği, kışı yumurta halinde ağaçların dal ve sürgünlerinde 
geçirir (Şekil 60a,b). Kışlık yumurtaların açılması bir ay devam eder. Ancak ilk 15 
gün içinde yumurtaların çoğu açılır. Nisan başından itibaren yumurtadan çıkan 
larvalar taze sürgünlere saldırır. Larvalar ilkbaharda 28 günde, yazın ise 15 günde 
ergin olur. Erginler, mayıs ayından itibaren yumurtalarını yaprak altlarına bırakır 
(Şekil 60b). Yumurtalar ilkbaharda 9 günde, yaz aylarında ise 3 günde açılır. 
Kışlık yumurtalarını temmuz sonlarından itibaren genç dalların koltuk altlarına 
veya meyve buketi ile odun gözü etrafına bırakır. Bu yumurtalar açılmadan kışa 
girer. Yılda 8-9 döl verir. 

 
Şekil 60. Avrupa kırmızı örümceği’nin kışı geçiren yumurtaları (a,b) ve yaprakta beslenen 

ergin dişiler ve yazlık yumurtaları (c). 

a b c 

♀

 

 

a b 
♂

 

 

c 
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Meyve kahverengiakarı (Bryobia rubrioculus ) (Acarina: Tetranychidae): 
Erginler kırmızı, kahverengi ve yeşil karışımı renklidir. Üstten bakıldığında sırtı 
düz ve karın kısmı şişkindir. Vücut kıllarının yaprak şeklinde oluşu bu türe 
özgüdür. Ön bacakları diğer kırmızıörümceklere göre çok uzundur (Şekil 61a,b). 
Erginleri daha çok bir ve iki yıllık dallar üzerinde bulunur ve yapraklarda ağ 
örmez. Erkekleri yoktur. Döllenmeden çoğalırlar. Yumurtaları bilye şeklinde ve 
kırmızı renkte olup, üzeri hafif beyaz mumludur. Dal çatallarında ve sürgün 
boğumlarında kırmızı kümeler halinde bulunurlar. Bu nedenle yumurtalarından 
kışın kolayca tanınır (Şekil 61a). Larvalar yuvarlak şekilli ve kırmızı renklidir.  
Meyve kahverengiakarı, kışı yumurta halinde geçirir. Kış yumurtalarını çoğun-
lukla 1-2 yıllık dallar üzerine bırakırlar. Yumurtaları odun ve meyve tomurcukları 
etrafında, yaprak gözleri civarında görülür. Yoğunluğun çok olduğu yıllarda 
yumurtalarını kalın dallara ve hatta ağaç gövdelerine de bırakırlar. Bu durumda 
dallar pas rengini alır. Kış yumurtaları hava koşullarına göre mart sonu ve nisanın 
ilk günlerinden itibaren açılmaya başlar ve mayısa kadar bir ay boyunca devam 
eder. Nisan sonuna kadar kış yumurtaları çoğunlukla açılmış olur. Yumurtadan 
çıkan larvalar yapraklarda beslenir. 

Ergin dönemini bir ve iki yıllık dallar üzerinde geçirir. Bu özellik Meyve 
kahverengiakarına özgü bir davranıştır. Kış yumurtalarını temmuz ortasından 
itibaren dallara bırakmaya başlar (Şekil 61a). Bu yumurtalar yaz içinde açılmaz, 
açılması için üzerinden bir kış geçmesi gerekir. Bu akarın ilk dölleri yalnız yaz 
yumurtası bırakır. Bu yumurtalar yaz ayları içinde açılır. Son döller tamamen kış 
yumurtası, aradaki döller hem yaz hem de kış yumurtası bırakır. Bunun için ağaçta 
hem yaz hem de kış yumurtası bir arada bulunur. Yaz yumurtası yapraklara, kış 
yumurtası dallara bırakılır. Eylül sonu ve ekimde son erginler de ölür. Ağaçta 
yalnız kış yumurtaları kalır. Yılda 3-4 döl verir. 

 
Şekil 61. Dal üzerinde gezinen Meyve kahverengiakarı erginleri ve 

bıraktıkları kışlık yumurtaları (a) ve Meyve kahverengiakarı 
ergini (b). 

a b 
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Yassıakar (Cenopalpus pulcher ) (Acarina: Tenuipalpidae ): 
Erginler, kışın tomurcuklarda veya tomurcukların arasındaki sürgün boğumlarında 
kümeler halinde bulunur. Renklerinin kırmızı oluşu ile kolaylıkla tanınırlar.  

Dişilerde vücut oval ve yassı yapılı olup, kiremit veya daha koyu kırmızı renktedir 
(Şekil 62). Kış dişileri yaz dişilerinden daha koyu renktedir. Yaz dişilerinde vücut 
açık kırmızı renkte ve siyah lekelidir. Sırtında vücudu enine ikiye bölen belirgin 
bir çizgi vardır. Sırttaki kıllar kısa ve diken gibidir. Bacakları kısa, boğumları 
küttür. Erkeklerin vücudu ince ve karın kısmı uzun; rengi daha açık kırmızıdır. Kış 
aylarında erkeklerine rastlanmaz. Yumurtaları uzunca oval, ön tarafı basık fıçı 
şeklinde ve kiremit kırmızısı renktedir.  

 
Şekil 62. Yassıakar erginleri. 

Diğer kırmızıörümcek türlerinden çok daha yavaş hareket ederler. Yaprakta çok az 
ağ örerler. 

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

Ülkemizde bu türlerin dışında, Pamuk kırmızıörümceği [Tetranychus cinnabarinus 
(Boisd.)], Tetranychus atlanticus McGr. ve Bryobia praetiosa Koch. (Acarina: 
Tetranychidae) da meyve ağaçlarında tespit edilmiş olup, ekonomik öneme sahip 
değildirler.  
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Akarlar, bulundukları konukçuların yapraklarından bitki özsuyunu emerek zararlı 
olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu, yapraklarda önce beyaz, 
sonra sarı kahverengi lekeler meydana gelir ve daha sonra bu lekeler birleşerek 
yaprağın kuruyup dökülmesine, dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına neden 
olurlar. 

Avrupa kırmızıörümceği ve Meyve kahverengiakarı çiçeklerin çanak yapraklarını 
ve buketlerdeki taze yaprakları emerek sararttığından, bahçe yanmış gibi görünür. 
Şiddetli zarara uğrayan meyve ağaçlarında yapraklar gümüşi bir renk alır, meyve 
gözleri iyi gelişemez ve bu nedenle pişkin gözler az olur. Sürgünler de yeterince 
pişkinleşmediğinden kış donlarından zarar görür. 

Yassıakar, ilkbaharda açılan tomurcuklara saldırarak onları zayıflatır. Meyve 
tutumunu önler. Meyveler renksiz ve kalitesiz olur. Gelecek yılın meyve gözleri 
normal teşekkül edemez. Pişkin gözler az olur. Meyve verimi yıldan yıla düşer. 
Yaprakta damarlar boyunca renk bozulması başlar, grimsi kırmızı görünüm damar 
boyunca yayılır. 

Bu akarlardan en önemlileri P. ulmi, T. viennensis ve T. urticae’dir. Ülkemizin 
meyvecilik yapılan her bölgesinde yaygın olarak bulunurlar. 

3. KONUKÇULARI 

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

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Avcı akar ve böcekler zararlı akarların tüm dönemlerine saldırarak onları baskı 
altında tutabilmektedirler. Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda 
verilmiştir. 

Phytoseiidae (Acarina) familyasına ait predatörleri: 
Typhlodromus spp. Phytoseiulus spp. 
Euseius finlandicus (Oudemans) Kampimodromus aberrans (Oudemans) 
Amblyseius  potentillae (Garman) A. barkeri (Hughes) 
A. agrestris (Karg) A. ornatus Athias-Henriot 
A. aurescens Athias-Henriot A. obtusus (Koch) 
A. andersoni (Chant) A. bicaudus Wainstein 
A. graminis (Chant) A. tenuis (Westerboer) 
Paraseiulus soleiger (Ribaga) P. erevenicusa Wainstein et Arutunjan 
P. subsoleiger Wainstein P. ameliae (Ragusa and Swirski) 
Anthoseius recki (Wainstein) 
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CİLT IV   YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI 

Diğer predatörleri: 
Atractotomus mali (Meyer) (Hem.: Miridae)  
Malacocoris chlorizans (Penz.) (Hem.: Miridae) 
Orius spp.  (Hem.: Anthocoridae) 
Stethorus punctillum Weise  (Col.: Coccinellidae) 
S. gilvifrons (Mulsant) (Col.: Coccinellidae) 
Therodiplosis persicae Kieffer.  (Thys.: Thripidae) 
Scolothrips longicornis Priesner (Thys.: Thripidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.)  (Neur.: Chrysopidae)   

5. MÜCADELESİ 

5.1. Biyolojik Mücadele 
Akarların biyolojik mücadelesinde, yukarıda adı geçen faydalılardan Phytoseiidae 
familyasından türler ile S. longicornis, S. punctillum ve S. gilvifrons önemli rol 
oynamaktadır. Bu türlerin doğada korunması, etkinliklerinin artırılması, 
bulunmayan yerlere bulaştırılması ve kitle halinde üretilip salınması suretiyle 
biyolojik mücadele yapılır. Mücadele programları, özellikle Phytoseid’leri 
koruyacak şekilde planlanmalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 
Akarlara karşı özel olarak kış mücadelesi önerilmemektedir. Ancak kabuklubit ve 
koşnillerin bulunduğu meyve bahçelerinde yapılacak kış mücadelesi, Avrupa 
kırmızıörümceği ve Meyve kahverengiakarının kış yumurtaları ile Yassıakarın 
kışlayan ergin popülâsyonunu da düşürür. 

Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, 
Akdiken akarı, İkinoktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızıörümceği sayısının 
yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapmak 
gerekir. 

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama yaparken, yaprakların alt yüzeylerinin ve sürgünlerin iyice ilaçlanmasına 
özen gösterilmelidir. 
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uygulamanın yapıldığı bahçelerde, ilaçlamadan 15 gün sonra yapılan kontrollerde, 
akar yoğunluğu yaprak başına ortalama 8-10 canlı bireyin altına düşmüşse 
uygulama başarılıdır. 

 
 

ALTIN KELEBEK 
Euproctis chrysorrhoea L  

(Lepidoptera: Lymantriidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Dişinin abdomeni gayet iri olup, ucundaki sarı renkli kıl demeti nedeniyle, bu 
zararlıya Altın kelebek ismi verilmiştir (Şekil 63a). Erkeklerde abdomen ince ve 
ucunda sarı renkli kıllardan oluşmuş kısa bir püskül vardır. Erginlerde kanatlar 
tamamen beyaz ve ipek parlaklığındadır. Bazı kelebeklerin ve özellikle erkeklerin 
ön kanatlarında birkaç siyah nokta bulunur (Şekil 63a). Dişilerde kanat açıklığı 29-
37 mm, erkeklerde 26-32 mm’dir. Taraklı olan antenler, erkeklerde daha fazla 
gelişmiştir. 

 

 
Şekil 63. Altın kelebeğin dişisi (a), ikinci dönem larvaları (b), olgun larva (c) 

ve kıl örtüsü altındaki yumurta kümesi (d). 

a b 

c d 
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CİLT IV   YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI 

Yumurtalar küme halinde ve üzerleri dişinin abdomen ucundaki kızılımsı kahve-
rengi kıllarla örtülüdür. Bir yumurta kümesinde ortalama 276 (159-430) adet yu-
murta bulunur. Yumurta kümesi 12-31 mm boyunda, 6-10 mm genişliğindedir 
(Şekil 63d). 

Yumurtadan yeni çıkan larvalar 1.7-1.9 mm boyunda, sarımsı açık kahverenginde 
ve üzeri ufak pütürlerle doludur. İkinci larva döneminden itibaren, 6. ve 7. 
abdomen halkalarının dorsalinde parlak turuncu renkte iki adet kabartı görülür 
(Şekil 63b). Bunlar, larvanın en belirgin özelliğini oluşturmaktadır. Daha sonraki 
dönemlerde, larvanın 3.-7. halkaları arasında ve dorsalde iki adet turuncu kırmızı 
renkte çizgi; yanlarında ve sadece ilk 8 abdomen halkasında, sağlı sollu kısa beyaz 
kıllar oluşur. Bu kısa beyaz kıllar, uzaktan larvanın yanlarında beyaz birer çizgi 
gibi görünür (Şekil 63c). Gelişmesini tamamlayan larva 28-37 mm boyundadır. 
Vücut derisi siyah olmakla beraber, üzerinde açık kahverengi lekeler bulunur. 
Hemen her tarafındaki kabartılardan demet halinde çıkan, uzun ve açık kahverengi 
kıllar, larvanın uzaktan kahve renkli görülmesine sebep olur. 
Koza gevşek ve seyrek dokulu, kirli kahverengindedir. İçlerinde gruplar halinde 
bulunan pupalar, erkeklerde 12-15 mm, dişilerde 15-20 mm uzunluğundadır. 
Kışı, ağaçların daha çok genç dalları üzerinde ve salgıladıkları ipeğimsi ağlarla 

oluşturdukları yuvalar içerisinde, 
grup halinde 4. ve 5. larva dönem-
lerinde geçirir (Şekil 64). İlkba-
harda günlük sıcaklığın 10°C’nin 
üzerinde olduğu ve gözlerin patla-
maya başladığı dönemde, kışlık 
yuvalarını terk etmeğe başlayan 
larvalar, önceleri grup halinde 
ağaçların tepelerinde yeni çıkmak-
ta olan yapraklarla beslenir ve ak-
şam olunca yuvalarına dönerler. 
Daha sonra tüm ağaca dağılarak 
oburca beslenirler. 
Gelişmeleri süresince 8 gömlek 

değiştiren larvalar, mayıs ortalarından itibaren ağaçlar üzerinde ördükleri seyrek 
kozalar içerisinde gruplar halinde pupa olurlar. Bunlardan 22-24 gün sonra, 
haziran ortalarında erginler çıkar. Akşam serinliğiyle hareketlenmeğe başlayan 
kelebekler, özellikle yapraksız ağaçları gruplar halinde terk ederek geniş bir alana 
yayılırlar. En yoğun bulaşma bu yolla olur. Dişiler çıkışlarından yaklaşık 2 gün 
sonra yumurta bırakmaya başlarlar. Yumurtalarını genellikle yaprakların alt 
yüzüne, bazen de üst yüzüne veya dallara, küme halinde bırakır ve bunları salgıları 
ile birbirine ve yaprağa yapıştırır. Bir dişi ortalama 380 yumurta bırakır. 
Yumurtadan yaklaşık üç hafta sonra çıkan genç larvalar, toplu halde yaşar ve 
yaprakların üst epidermisiyle beslenirler. Dış etkenlerden korunmak, aynı zamanda 

 
Şekil 64. Larvaların kışı geçirdikleri yuvalar. 
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kışlık yuvalarını hazırlamak üzere, ağaçların uç sürgünlerinde sürekli ağ örerler. 
Giderek ağlarını sıklaştırır ve eylül ortalarına doğru 4. ve 5. larva dönemlerinde 
kışlamaya çekilirler. Yılda bir döl verir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Altın kelebeğin larvaları, nisan–haziran (İlkbahar) ve ağustos- eylül (Sonbahar) 
dönemlerinde olmak üzere iki devrede zarar yapar.  
Altın kelebek larvaları ağaçların yapraklarını yiyerek zararlı olur. Yaz sonu-son-
bahar aylarındaki ilk larva dönemlerinde yaprakların sadece üst epidermisini 
yerler. Asıl zararları ilkbaharda gözlerin 
uyanmasıyla başlar, bu devrede tomur-
cuklara ve ağaçların uç dallarında yeni 
çıkan yaprakçıklara saldırır, daha sonra 
tüm ağaca dağılarak yaprakları yemeğe 
başlar. Salgın yıllarında ağacı tamamen 
yapraksız bırakırlar bu durumda meyve-
lerde de zarar yapar (Şekil 65).  

Ülkemizin hemen her yerinde yayılmış 
olan zararlı, bölge ve iklim koşullarına 
bağlı olarak 5-10 yılda bir salgın yapa-
bilir. 

3. KONUKÇULARI 
Birçok meyve ve orman ağaçları ile süs bitkilerinde zararlı olur. Başlıca 
konukçuları elma, armut, erik, kiraz, vişne, kayısı, ayva, muşmula, badem, meşe, 
ahlat, yabani gül, kuşburnu, akdiken ve karaağaç’tır. Armut ve meşeyi tercih eder. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Yurdumuzda bulunan etkili doğal düşmanları aşağıda verilmiştir: 

Parazitoitleri: 
Trichogramma turkeiensis Kostadinov (Hym.: Trichogrammatidae) 
Telenomus sp. (Hym.: Scelionidae) 
T. phalaenarum Nees (Hym.: Scelionidae) 
Asolcus turkarkandas Szabo  (Hym.: Scelionidae)  
Monodontomerus aereus Wlk. (Hym.: Torymidae) 
Eupteromalus sp.  (Hym.: Pteromalidae) 
Oxyglypta rogosa Ruscka.  (Hym.: Pteromalidae) 
Pediobius pyrgo Walk.  (Hym.: Eulophidae) 
Alsomyia nidicola Towsend.  (Dip.: Tachinidae) 
Palesisa  spp.  (Dip.: Tachinidae) 

 
Şekil 65. Altın kelebek larvalarının 

meyvedeki zarar şekli. 

©Cevdet ZEKİ 
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Echinomyia praeceps Meigen.  (Dip.: Tachinidae) 
Exorista segregata Rondeni.  (Dip.: Tachinidae) 
Lespesia (Masicera) cuculliae Webber  (Dip.: Tachinidae) 

Predatörleri: 
Allathrombium sp. (Acarina: Trombiidae) 
Calosoma sycophanta L. (Col.: Carabidae) 

Entomopatojeni:  
Bacillus thuringiensis Berliner    

Altın kelebek yumurtalarının Denizli’de %32, Ankara’da ise %61 oranında 
parazitlendiği saptanmıştır. Ayrıca Bacillus thuringiensis Berliner de bu zararlının 
önemli bir doğal düşmanıdır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 

Kışın ağaçlar üzerinde bulunan kışlık yuvalar ve ilkbaharda toplu halde beslen-
dikleri zaman larva kümeleri kesilerek toplanır ve bahçeden uzaklaştırılır. Ayrıca 
yumurta kümeleri de toplanmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Altın kelebek salgın yapma özelliğinin yanı sıra çok sayıda parazitoit ve predatör 
türlerin hücumuna uğramaktadır. Bu nedenle, popülâsyonunda ani artış ve azalış-
lar görülür. Bazı yıllar yararlıları tarafından tamamen baskı altına alınabildiğinden, 
özellikle geniş çaptaki ilaçlamalardan kaçınılmalı, ilaçlama yapmak gerekiyorsa, 
öncelikle biyopreparatlar (örneğin: B. thuringiensis) kullanılmalıdır.  

5.3. Kimyasal Mücadele 
Bu zararlının mücadelesinde mecbur kalmadıkça kimyasal mücadele yapılma-
malıdır. Diğer mücadele metotları uygulandığında, kimyasal mücadele gerekli 
olmayabilir. 

Komşu bahçelerden veya meşeliklerden bulaşma olduğu taktirde, bahçedeki 
ağaçların tamamı değil, sadece kenardaki 1-2 sıra ağaç ilaçlanmalıdır.  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kış aylarında yapılacak kontroller ile bahçelerde ağaçların %30 veya daha fazlası 
bulaşık ve bulaşık ağaçların da %10’unda ağaç başına ortalama 15-20 veya daha 
fazla kışlık yuva bulunursa, bu zararlı ile ilkbaharda kimyasal mücadele yapılır. 
İlkbaharda, iklim koşullarına bağlı olarak nisan ortalarına doğru, larvalar kışlık 
yuvalarını tamamen terk ettikleri dönemde ilaçlama yapılmalı, zararın ilerlemesine 
fırsat verilmemelidir. Genellikle bir uygulama yeterlidir. Biyopreparatların kulla-
nılması tercih edilmelidir. 
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Yaprakların alt ve üst yüzlerinin ilaçlı su ile iyice kaplanmasına özen gösteril-
melidir. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
İlaçlanan ağaçlardan temsili nitelikte 5 ağaç işaretlenir. İlaçlamadan 7 gün 
(Biyopreparat uygulandığında 7 ve 14 gün) sonra her ağaçta canlı larva olup 
olmadığı gözlenir. 
 

 

 

AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ 
Hyphantria cunea Drury  
(Lepidoptera: Arctiidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kelebeğin esas rengi beyaz, dorsali ve ventrali kül rengindedir. Bazı erkek ve dişi 
bireylerde üst kanatlarda siyah nokta şeklinde lekeler mevcuttur (Şekil 66a,b). 
Abdomenin üzerinde siyah noktacıklardan oluşan zikzak şeklinde bir sıra şerit, 
abdomenin sonuna kadar uzanır. Ergin vücut uzunluğu ortalama olarak erkeklerde 
11, dişilerde 15 mm’dir. Kanat açıklığı ise 25-30 mm’dir.  
Yumurta 0.5-0.6 mm çapında ve krem rengindedir. Paket halinde bıraktığı yumur-
taları bir sıvı ile birbirine ve yaprağa yapıştırır, üzerlerini abdomenin sonundaki 
yeşilimsi beyaz kıllarla örter (Şekil 66a). Yumurta kümeleri yeşilimsi beyaz 
görünümleriyle kolayca fark edilmektedir. 
Larvaların vücut rengi soluk sarımsı yeşilden siyaha kadar değişir. Farklı renkteki 
larvalar aynı yerde görülebilir (Şekil 66c,d). Larvaların vücudu, değişik boyutta, 
siyah ve her halkası dörder adet portakal renkli benek ve bu beneklerden çıkan 
kıllar ile bezenmiştir. Başları siyah, toraks bacakları koyu boz renkte, abdomen 
bacakları ise donuk sarıdır. Olgun larvalar 2.5-3.5 cm’dir. Pupa mumya pupa 
tipinde ve koyu kahverengindedir (Şekil 66e). 
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Şekil 66. Amerikan beyaz kelebeği ergini (a,b), larvası 

(c,d) ve pupaları (e). 

Kışı pupa halinde geçirir. Kışlayan pupalardan çıkan kelebek uçuşu, mayısın ilk 
haftası ile üçüncü haftasında, ikinci döle ait kelebek çıkışları ise temmuzun üçüncü 
haftasına rastlar. Her iki dölün kelebek uçuş süresi 24-33 gün sürmesine karşın, 
ergin ömrü 4-15 gündür. Dişiler yumurtalarını genel olarak yaprakların alt, bazen 
de üst yüzlerine bırakabilirler. Yumurta 1-3 günde açılır. Larvalar yumurta-dan 
çıkarken, yumurta kabuklarını kısmen yiyerek yuvalarını örmeye başlarlar.  

Zararlı, ağaçların toprak ile birleştiği yerlerde, ağaç kabuğunda ve çok yaşlı 
ağaçların kovuklarında, binaların çatı saçakları arasında bir koza içinde pupa olur.  

Amerikan beyazkelebeği yılda 2-3 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yumurta kümelerinden çıkan larvalar, yaprağın alt yüzünde ipeksi ağlar örer, sonra 
ağı arttırmak suretiyle daldaki diğer yapraklar-la ilk yaprağı bağlarlar. Genç 
larvalar yaprağın parankimasını üst epidermise kadar yerler. Daha sonra yaprağın 
üst yüzeyine geçerek, üst epidermisi tahrip ederler (Şekil 67). 

 

©Celal TUNCER 

©Celal TUNCER 
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Olgunlaşmaya başlayan larvalar 
ağ kümelerinden çıkarak birey-
sel yaşamaya başlar ve yaprak-
ları sadece ana damarları kala-
cak şekilde yerler. Ayrıca körpe 
ve olgunlaşmaya başlayan mey-
veleri de yiyerek ürünün azal-
masına veya tamamen yok olma-
sına neden olurlar. 

Ülkemizde Marmara ve Karade-
niz Bölgeleri ile Kuzey Ege’de 
saptanmıştır. 

3. KONUKÇULARI 
Zararlının 200’den fazla konuk-
çusu bulunmaktadır. En önemli 
konukçuları dut, akçaağaç, elma, armut, vişne, kiraz, erik, fındık ve ikinci derecede 
önemli konukçuları ise ceviz, asma, şerbetçiotu’dur. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Aralarında kuşların da olduğu oldukça fazla sayıda parazitoit ve predatörleri 
bulunmaktadır.  

Predatörleri: 
Arma custos (Fabr.) (Hem.: Pentatomidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.)  (Neur.: Chrysopidae)  
Şehir serçesi (Passer domesticus) 
Dağ serçesi (P. montanus) 
Büyük baştankara (Parus major)  
Guguk kuşu (Cuculus canorus)  
Sarıasma (Oriolus oriolus) 

Parazitoitleri: 
Pimpla hypochondriaca Retz.  (Hym.: Ichneumonidae)  
P. turionella  L.  (Hym.: Ichneumonidae)  
Theronie atalantae Poda.  (Hym.: Ichneumonidae)  
Netelia testacea Grav.  (Hym.: Ichneumonidae)  
Pyracmon austriacus Tschek. (Hym.: Ichneumonidae) 
Apanteles sp.  (Hym.: Braconidae)  
Psychophagus omnivorus Walk. (Hym.: Pteromalidae) 
Dibrachys cavus  Walk. (Hym.: Pteromalidae) 

 
Şekil 67. Ördükleri ağ içinde beslenen Amerikan 

beyezkelebeği larvaları. 
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Monodon tomerus  Walk. (Hym.: Torymidae) 
Trichogramma evanescens Westw. (Hym.: Trichogrammatidae) 
Tachina larvarum  L.  (Dip.: Tachinidae) 
T. fallax Meig. (Dip.: Tachinidae) 
Pales pavida Meig. (Dip.: Tachinidae) 
Campsilura concinnata  Meig. (Dip.: Tachinidae) 
Sarcophaga carnaria (L.) (Dip.: Sarcophagidae)  

Entomopatojen bakteri: 
Bacillus thuringiensis Berliner 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 
─ Kısa gövdeli ağaçlara bırakılan yumurta paketleri toplanıp bahçeden 

uzaklaştırılmalıdır.  

─ Haziran ve ağustosta zararlı ile bulaşık ağaçlar üzerinde ağ içinde bulunan 
larva kümeleri kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır.  

─ Bu aylarda zararlı ile bulaşık ağaçlarda 3-4 cm eninde oluklu karton şeritler 
(tuzak bantlar) veya 50-60 cm uzunluğunda ve 10-15 cm eninde telis çuval 
ve benzeri kuşaklar ağaçların gövdelerinde bir veya iki yerde iple 
sarılmalıdır. 

─ Ağ ile birlikte toplanan larva kümeleri, içinde larva ve pupa bulunan 
kuşaklar, parazitoit çıkışına izin veren, ancak zararlının doğaya bulaşmasını 
engelleyen tel kafeslere konur. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Pupaların %70’in üzerinde parazitlenebildiği saptanmıştır. Doğal dengeyi bozma-
mak amacıyla özellikle dut ve orman alanlarında bulunan zararlının mücadelesi 
mutlaka biyopreparatlarla yapılmalıdır.  

5.3. Kimyasal Mücadele  
Zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele uygulanmamalıdır. Ancak, popülâsyonun 
yoğun olduğu veya zararlının epidemi yaptığı yıllarda kimyasal mücadele önemli 
olmaktadır. 

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kimyasal mücadele, haziran veya ağustosta (3. döl çıkarsa eylül ayında) larvalar 
epidermis arasından çıkıp ağlarını örmeğe başladıkları zaman (larvalar 2. ve 3. 
dönemde) veya yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında başlamalıdır. 
Her döle karşı bir ilaçlama yapılır.  
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 
5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların kaplama olarak ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan 10-15 gün sonra ağaçların dört yönünde, önceden işaretlenen dallar 
kontrol edilir ve canlı larva varsa ilaçlama tekrarlanır. 
 

 

ARMUT KAPLANI 
Stephanitis pyri (Fabr.)  
(Hemiptera: Tingidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginleri 3-4 mm uzunluğunda, 2 mm genişliğinde olup, vücudu yassı ve geniş, 
çok süslü bir böcektir. Üstten bakıldığında saydam olan ön kanatları arı peteği gibi 
desenlidir. Uçları ve orta kısmı duman renginde gölgelidir. Toraks ve abdomen 
kahverengi-siyah, bacakları koyu sarı renklidir. Petek gözleri iyi gelişmiştir. 
Pronotum yüksekçe ve öne doğru uzanmış, başı örter durumdadır (Şekil 68). 
Yumurtaları parlak siyah renkli ve 2 mm uzunluğundadır. Nimfler, erginden farklı 
görünüşte, renkleri siyah ve abdomenin iki yanında 12 adet çıkıntı bulunmaktadır. 

 
Şekil 68. Armut kaplanı ergini (a,b) ve yaprak altında beslenen ergin ve nimfleri (c). 

©Naim ÖZTÜRK a b c 
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Kışı ergin halde ağaç kabukları altında, taşlar arasındaki oyuklar içinde ve kuru-
muş yapraklar arasında geçirir. Nisan ayından itibaren kışlakları terk edip meyve 
ağaçlarına geçerek, 9-10 gün yaprakların özsuyu ile beslenir ve çiftleşirler. Mayıs 
başından itibaren dişiler yumurtalarını teker teker yaprağın alt epidermisine, doku 
içine koyarlar ve üzerini zift gibi yapışkan bir sıvı ile örterler. Yumurtaların sadece 
tepeleri görünür. Bir dişi 21-127 yumurta bırakır. Yumurta sayısı kışlayan döllerde 
21-63; birinci dölün dişilerinde 103–127’dir. Bırakılan yumurtalar 20-25 gün 
sonra, yaklaşık haziran başından itibaren açılmaya başlar. Çıkan nimfler önceleri 
siyahtır, gömlek değiştirdikçe renkleri açılır. Ergin oluncaya kadar beş gömlek 
değiştirir ve ortalama 22 günde ergin olur. Ekim ayından sonra kışlağa çekilmeğe 
başlarlar. Yılda 2-3 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Zararlı yaprakların özsuyunu emerek, yapraktaki klorofili yok eder ve sarımsı 
beyaz lekelerin meydana gelmesine neden olur. Yaprağın alt yüzünde küçük 
damlacıklar halinde biriken pislikleri ve salgıladıkları tatlımsı maddeler, yaprağın 
solunum yapmasını engeller ve yapraklarda yanıkların meydana gelmesine sebep 
olur (Şekil 69).  

 

 
Şekil 69. Armut kaplanı’nın armut (a,b) ve elma (c) 

yaprağındaki zarar şekli. 

©Naim ÖZTÜRK 
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Yoğunluğun yüksek olduğu durumlarda ağaçlar iyi gelişemez, sürgünler tam 
olgunlaşamaz, meyveler küçük ve kalitesiz olur. 
Dünyada geniş bir yayılma alanına sahiptir. Ülkemizin bütün bölgelerinde yaygın 
olarak bulunmakla birlikte, genel olarak ekonomik önemde bir zararlı değildir. 
3. KONUKÇULARI 
Polifag bir zararlıdır. Birinci derecede elma, armut, ayva zararlısıdır. Ayrıca kiraz, 
vişne, şeftali, kayısı, erik, ceviz, kestane, muşmula, fındık, akdiken, gül, kavak, 
söğüt, karaağaç, çeşitli süs bitkileri ve çınar ağaçlarında da zarar yapar. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Stethoconus pyri (Mella) (Hem.: Miridae) Armut kaplanı’nın predatörü olarak 
tespit edilmiştir. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kimyasal Mücadele  
Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal mücadele, bu zararlıyı baskı altında 
tutmaktadır. 
5.1.1. İlaçlama zamanı 
İlk ilaçlama nisanda, erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz 
yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. Zararlının yoğunluğunu saptamak için 
nisandan itibaren bahçenin çeşitli yerlerinde bulunan 10 ağaçta sayım yapılır. 
Ağacın 4 yönünden bir dal ve her daldan 3’er yaprak toplanır. Yapılan sayımda 
yaprak başına ortalama 0.5-1 adet ergin düşerse mücadeleye karar verilir.  
İkinci ilaçlamaya karar vermek için ise haziranda yukarıdaki yöntemle ergin ve 
nimf sayılır. Bir yaprağa 2-4 adet ergin ve nimf düşerse ilaçlama yapılır. İkinci 
ilaçlama, yumurtaların çoğunlukla açıldığı, yani birinci döl nimflerinin yoğun 
olduğu zamanda, haziranda yapılır. 
Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında üçüncü ilaçlama yapılır. 
Ancak Elma ağkurdu ve Elma içkurdu mücadeleleri yapılıyorsa, ayrıca Armut 
kaplanı’na karşı ilaçlama gerekmeyebilir. 
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 
5.1.4. İlaçlama tekniği 
Zararlı yaprakların alt yüzünde yaşadığı için ilaçlama sırasında, yaprakların alt 
yüzlerinin iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. 
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ARMUT KIRMIZI KABUKLUBİTİ 

Epidiaspis leperii (Sign.)  
(Hemiptera: Diaspididae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Dişi kabuğu, 1.0-1.5 mm çapında, dışbükey, kirli beyaz renktedir. Kırmızı- kahve-
rengi olan larva gömleği kabuğun ortasında yer alır (Şekil 70a). Kabuk 
kaldırıldığında, dişinin armut biçiminde ve şarap tortusu renginde olduğu görülür 
(Şekil 70b). Abdomenin uç kısımda sarı bir bölge bulunur. Erkek kanatsızdır, 
kabuğu boru görünümündedir. 

Kışı, genç dişi döneminde geçirir. Nisanın ikinci yarısından itibaren yumurta 
bırakmaya başlar (Şekil 70c). Mayıs, haziran ve temmuz aylarında larva çıkışları 
görülür. Gelişmesi yavaştır. Ağustos- eylül aylarında ikinci bir döl verebilir. 

  

 

 

 
 

Şekil 70. Armut kırmızı kabuklubiti 
dişisinin kabuğu (a), kabuğun 
altındaki dişi (b) ve yumurtaları (c). 

 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
En belirgin zararı, dallar üzerinde şekil bozukluklarına yol açmasıdır. Dallar 
kalınlaştıkça çöküntü ve şişkinlikler belirginleşir, yoğunluk arttıkça kabukta 
çatlamalar ve dallarda kurumalar görülür. 

b 

c 

a 
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Ülkemizin meyve yetiştirilen tüm bölgelerinde görülmekle birlikte, Karadeniz ve 
İç Anadolu Bölgelerinde daha yaygındır.  

3. KONUKÇULARI 
Yumuşak ve sert çekirdekli birçok meyve ağacında yaşayabilir. Başta armut olmak 
üzere elma ve erik ağaçlarında da görülür. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Predatörleri: 
Chilocorus bipustulatus L. (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus quadripustulatus L. (Col.: Coccinellidae)  
Hemisarcoptes malus Shimer. (Acarina: Hemisarcoptidae)  

Parazitoiti: 
Aphytis spp.  (Hym.: Aphidiidae)  

Predatörler zararlıyı bazen baskı altında tutabilmektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kimyasal Mücadele  

5.1.1. İlaçlama zamanı 
Armut kırmızı kabuklubiti ile sıvama olan ağaçlarda bir kış ilaçlaması gerekir. Yaz 
ilaçlamaları için nisandan itibaren yapılan kontrollerde, hareketli larva 
görüldüğünde ilk ilaçlama, ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama 
yapılır. 

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

5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.1.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların gövde ve dalları, özellikle kabuklubitin bulunduğu yerler kaplama 
ilaçlanmalıdır.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamalardan bir ay sonra bahçeyi temsil edecek şekilde 5 ağaçtan 10 cm 
uzunluğunda 2’şer dal alınarak, bunların 5 cm uzunluğundaki kısımlarında canlı ve 
ölü sayımı yapılır. Kalın dallarda %95 ölüm görüldüğünde ilaçlama başarılı kabul 
edilir. 
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ARMUT PSİLLİDİ 
Cacopsylla pyri L.  

(Hemiptera: Psyllidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginleri genel olarak açık kahverengi veya sarımsı turuncu-kahve renklidir. 
Kanatları saydam olup, abdomen üzerinde çatı şeklinde katlanmıştır (Şekil 71a). 
Uçabildikleri gibi, arka bacaklarının morfolojik yapısı gereği sıçrayabilirler. 
Erginlerin yazlık ve kışlık iki formu vardır. Yazlık formu açık renkli ve daha 
küçük(1.9 mm), kışlık formu ise daha iri (2.1 mm) ve koyu renklidir.  
Yumurtaları oval, yeni bırakıldığında krem-beyaz, açılmaya yakın sarı renklidir. 
Yumurtalar, arka kısmında bulunan bir sap ile bitki dokusuna tespit edilirler (Şekil 
71b).  
İlk üç dönem nimf yassıca oval, krem-sarı renklidir. Dördüncü dönem nimf, 
öncekilerden daha oval, mavimsi-yeşil kahverenginde olup, gelişmekte olan 
kanatlara sahiptir. Bu dönemlerde vücutları, salgılamış oldukları tatlımsı madde ile 
örtülüdür, beşinci dönem nimfler ise daha az tatlımsı madde salgılar ve 
çevrelerinde tatlımsı madde örtüsü bulunmaz (Şekil 71c,d). 

 

 
Şekil 71. Armut psillidi ergini (a), yumurtaları (b) ve nimfleri (c,d). 

Kışı ergin olarak ağaçların kabuk çatlakları, yarıkları gibi korunaklı yerler ile 
tomurcuk çevresi, dal çatalları, yerdeki yaprak altları ve artıklar arasında geçirir. 

a b 

c d 
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Kışlayan erginler, yumurtalarını tomurcukların dibindeki sürgünlere, tomurcuklar 
kabarmaya başladığında daha küçük çatallara bırakır.  

Tomurcuklar açıldığında, yumurtalar, taze yapraklarda saplara ve orta damarlar 
boyunca; çiçek salkımlarında ise çanak yapraklarına ve çiçek saplarına bırakılır. 
Yumurtadan çıkan nimfler 5 dönem geçirerek ergin olur. İlk dört dönem nimfler, 
özellikle orta damara yakın olmak üzere yaprak alt yüzlerinde bulunur ve 
salgıladıkları tatlımsı bir madde ile kaplıdırlar. Bu dönemlerde oldukça az hareket 
eder ve aynı tatlımsı madde damlacığı içinde kalabilirler. Beşinci nimf döneminde 
ise çoğunlukla tatlımsı madde damlacığını terk eder ve kendisi de az beslendiği 
için daha az tatlımsı madde salgılar. Bu dönem nimfler, yapraklarda ve gelişmekte 
olan sürgünlerde dolaşır veya yaprak sapları ile taze sürgünlerde toplu halde 
bulunurlar. Bu nimflerden gelişen ilkyaz (1. döl) erginleri, kışlık formundan farklı 
olarak uzun mesafelere uçmaz; yumurtalarını yapraklara, özellikle alt yüzüne ve 
sürgün uçlarındaki taze yapraklara bırakırlar. Yılda 3-4 döl verir. 

Armut psillidi taze dokuları tercih eder. Zararlının ilk dölleri tarafından önemli 
derecede zarar görmüş yapraklar, daha sonraki döllerin gelişimi için uygun 
değildir. Bu nedenle, mevsim başında yüksek olan popülâsyon, yaz ortasında 
oldukça düşük bir düzeye inebilir. 

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

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bu zararlının nimfleri, esas olarak yapraklarda 
ve sürgünlerde beslenerek zararlı olur. Yoğun 
bulaşmalarda ağaçların gelişmesi durur, yaprak 
ve meyve dökülmeleri, meyvelerde şekil bozuk-
lukları meydana gelir. Birkaç yıl tekrarlayan 
yoğun bulaşmaları takiben ağaçların dallarında 
ve tümünde ölüm meydana gelir.  

Salgıladıkları tatlımsı madde üzerinde de 
solunum ve fotosentezi engelleyen, ağaca genel 
bir zayıflık veren, ayrıca meyvelerin pazar 
değerini düşüren bir isli yapı (fumajin) oluşur 
(Şekil 72). Özellikle ara ziraatı (sebze, bostan 
gibi) yapılan, bu nedenle sık sulanan bahçe-
lerde zarar daha fazla olur. Ayrıca, Ateş yanık-

 
Şekil 72. Armut psillidi’nin 

meyvedeki zarar şekli. 
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lığı gibi bazı hastalık etmenlerinin vektörlüğünü yaptıkları da kaydedilmektedir. 

Ülkemizde armut yetiştirilen her yerde bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları armut çeşitleri ile yabani armutlardır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Armut psillidi’nin pekçok doğal düşmanı vardır. Bunlar arasında en yaygın ve za-
rarlıyı baskı altında tutabilen predatör, Anthocoris nemoralis (F.) (Hem.: Antho-
coridae)’dir (Şekil 73). Bu tür, haziran başından itibaren hızla artarak zararlıyı 
baskı altına alabilmektedir. Ancak, yaz aylarında yapılan ilaçlamalar, bu predatöre 
çok zarar vermektedir. Bu yüzden ilaçlama, ilkbahar başlangıcında, henüz doğal 
düşmanların bahçede yoğun olarak bulunmadığı dönemde yapılmalıdır.  

Önemli doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.  

Predatörleri: 
Anthocoris nemoralis (F.)  (Hem.: Anthocoridae) (Şekil 73) 
Anthocoris sibiricus Rt.  (Hem.: Anthocoridae) 
Orius minutus (L.)  (Hem.: Anthocoridae) 
Temnostethus dacicus Put.  (Hem.: Anthocoridae)  
Deraeocoris lutescens (Schl.)  (Hem.: Miridae) 
D. ruber (L.)  (Hem.: Miridae) 
D. rutilus (H.-S.),  (Hem.: Miridae) 
D. trifasciatus (L.)  (Hem.: Miridae) 
Phytocoris tiliae (F.)  (Hem.: Miridae) 
P. pini  Kbm.  (Hem.: Miridae) 
Pilophorus pusillus Rt.  (Hem.: Miridae) 
Agnocoris rubicundus (Fn.) (Hem.: Miridae) 
Nabis punctatus C.  (Hem.: Nabidae)  
Adalia bipunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Coccinella septempunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Propylaea quatuordecimpunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Synharmonia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) 

Predatör türler zararlının yumurta ve nimfleri ile beslenirler. Bu türlerden A. 
nemoralis, Ankara’da Armut psillidi’nin en önemli doğal düşmanı olarak tespit 
edilmiştir. Anthocoridae familyasına bağlı türlerin popülâsyonu yıl içinde 
süreklilik göstermiş ve bütün doğal düşman popülâsyonunun %80-90’nını 
oluşturmuştur.  
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P.quatuordecimpunctata, S.conglobata D.lutescens, D.ruber ve P.pusillus Armut 
psilidi’nin ikinci derecede önemli doğal düşmanlardır. 

  
Şekil 73. Anthocoris nemoralis’in nimfi (a) ve ergini (b). 

Parazitoitler:  
Prionomitus mitratus (Dalm.) (Hym.: Encyrtidae)  
P. tiliaris (Dalm.) (Hym.: Encyrtidae) 
Trechnites psyllae Rusckha (Hym.: Encyrtidae) 

Bu türlerin parazitleme oranları mayıs-ekim aylarında %50 civarına çıkabilmek-
tedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Armut bahçelerinde ara ziraatı yapılmamalıdır. Ağaçların budanması, gereğinden 
fazla azotlu gübrelemeden kaçınılarak, dengeli gübreleme gibi kültürel işlemlere 
özen gösterilmelidir.  

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

Doğal düşmanlara barınak olması için bahçe kenarlarına alıç (Crataegus sp.) vb. 
bitkiler dikilmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 
Armut psillidi, pestisitlere kısa sürede dayanıklılık kazandığı için, aynı etkili 
madde üst üste kullanılmamalıdır. Bir yıl önce psillid bulunduğu bilinen birbirine 
komşu bahçelerde, mevsim başında aynı anda ilaçlamalar yapılmalıdır. Bu 

a b 
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uygulama hem etkinliği arttırır, hem de bir bahçeden diğerlerine bulaşmaları 
engeller.  

5.1.1. İlaçlama zamanı 
Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 
ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den 
fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey 
görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir. 
Mart ayından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin 
bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp 2. ve 3. dönem nimfler görülmeye 
başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla 
bulunmadığı zamanda yapılan bir ilaçlama yeterli olabilir. Ancak nimflerin 
salgıladığı tatlımsı madde akıntısının görülmesi ve giderek artması halinde, 
ilaçlama için geç kalınmış demektir. Bu zamanda yapılan ilaçlamanın etkisi de çok 
düşüktür.  
İlkbahar ilaçlaması yapılmamış ve yazın yoğun bulaşmalar olmuşsa, doğal dengeyi 
korumaya ve hasat ile ilaçlama arasında güvenli zaman aralığını bırakmaya özen 
göstererek yaz ilaçlamaları yapılabilir. 
5.1.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 
5.1.4. İlaçlama tekniği 
Özellikle yapraklar, ilaçlı su ile çok iyi kaplanacak şekilde ilaçlanmalıdır. 
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ARMUT YAPRAKUYUZU 
Eriophyes pyri Nal.  

(Acarina: Eriophyidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Armut yaprak uyuzu, baş tarafı geniş ve kuyruğa doğru daralan havuç şeklinde 
olup 2 çift bacağı vardır. Parlak sarı renklidir. Zararlı çok küçük olduğundan 
doğada çıplak gözle görmek mümkün olmayıp, 
ancak binoküler altında görüle-bilmektedir. Ergin 
0.2 mm boyundadır (Şekil 74a,b). Zararlının 
varlığı ancak bitki yaprağında ve nadiren de 
meyvelerde oluşturduğu zarar şeklinden anlaşılır. 
Bulaşık yaprakların her iki yüzünde 1-2 mm 
çapında, önceleri açık yeşil, daha sonra kah-
verengi ve siyahlaşmış siğil şeklinde kabartılar 
mevcuttur. 

Kışı ergin dönemde çiçek ve sürgün gözlerinin 
pulları altında, yaklaşık 50 bireylik koloniler 
halinde geçirmektedir. İlkbaharda havaların 
ısınması ve gözlerin patlamasıyla birlikte 
kışlayan erginler genç yapraklara geçerek, yaprak 
dokusu içerisinde beslenirler. Zararlının 
beslenmesi sonucu yaprak alt ve üst kısmında 
tipik galler oluşur. Bu galler içerisinde döl verir. 
Yumurtadan çıkan nimfler yaprak yüzeyine 
dağılarak yeni galler oluşturmak üzere dokuya 
girer. Erginler sonbaharda bulundukları Galler-
den ayrılarak, kışlamak üzere tomurcuklara 
geçerler. Yılda 2-3 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Genellikle yaprak dokusu içerisinde beslenir. Zararlı ile bulaşık yaprakların her iki 
yüzünde de kabartılar (gal) oluşur. Bu galler ilk oluştuğunda açık yeşil olup, 
zamanla kızarmakta ve daha sonra kahverengileşerek, dokunun ölmesiyle de 
siyahlaşmaktadır (Şekil 75a,c). 

Galler bazen yaprağın tüm yüzeyini kaplayabilir. Bulaşıklık yoğun olursa, yaprak 
yeterince fotosentez yapamaz ve bitki zayıf düşer. Bazen çiçeklerde de zararlı olur 
(Şekil 75b). Zararlı yüksek popülâsyonlarda meyveye geçmekte ve şekil bozuk-
luklarına yol açarak kaliteyi düşürmektedir (Şekil 75d). Ülkemizin, armut yetiş-
tirilen her yerinde görülür. 

 

Şekil 74. Armut yaprakuyuzu 
ergini (a) ve yaprak 
üzerinde beslenen 
bireyler (b).  

a 

b 
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Şekil 75. Armut yaprakuyuzu’nun armut yaprağında(a,c), çiçeğinde (b) ve 

mevyesindeki (d) zarar şekilleri. 

3. KONUKÇULARI 
Armut ağaçlarında ve fidanlıklarında zararlı olur. Ayrıca elma ve ayva ağaçlarında 
yaşayan alt türleri de vardır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kimyasal Mücadele  

5.1.1. İlaçlama zamanı 
Yaz aylarında armut ağaçlarının yaprakları kontrol edilerek yapraklarda galler 
aranır. Bazen lokal olarak yoğun zararı görülebilir. Bu durumda yapılacak bir kış 
mücadelesi zararı önler. Zararlının yoğun olduğu bahçelerde en uygun ilaçlama, 
ilkbaharda tomurcuklardan yapraklara, sonbaharda tomurcuklara geçtiği dönemdir. 
Yoğun olmayan bahçelerde, yazın yapraklardaki gallerde bir artış görüldüğünde 
özel ilaçlama yapılabilir. 

Genel olarak diğer zararlılara karşı uygulanan ilaçlamalarla kontrol edilebilir. 

 

b a 

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

5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.1.4. İlaçlama tekniği 
Gerek kış gerekse yaz aylarında ağaçların her tarafının ilaçlanmasına özen 
gösterilmelidir. 

 
BAKLAZINNI 

Tropinota (=Epicometis) hirta (Poda)  
(Coleoptera: Scarabaeidae) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginler yaklaşık olarak 10 mm boyunda siyah mat renkli, vücutlarının üzeri sık ve 
oldukça uzun sarı tüylerle kaplıdır. Elitrasının üzerinde beyaz lekeler bulunur 
(Şekil 76a,b). Yumurta 2.0-2.5 mm çapında, beyazımsı ve küre şeklindedir. (Şekil 
76c). Larvaları manas tipindedir (Şekil 76d). 
Kışı larva ve ergin dönemde toprakta geçirir. İlkbaharda, meyve ağaçlarının ve 
diğer bitkilerin çiçek açma zamanında çıkan erginler, daha çok çiçekle beslenirler, 
yumurtalarını humusça zengin topraklara bırakırlar, 1-2 hafta sonra yumurtadan 
çıkan larvalar yabancı otların kökleri ile beslenir.  
Gelişmesini tamamlayarak toprakta 6-9 hafta içinde oluşturdukları bir boşlukta 
pupa olur. Bu pupalardan çıkan erginler kışı toprakta geçirir ve ertesi yıl çıkarak 
çiçeklerde zarar yaparlar.  
Larvaların kuru toprakta gelişmeleri yavaş olup, 15°C’nin altındaki sıcaklıklarda 
larva gelişmesi tamamen durur. Erginleri günün güneşli saatlerinde çok hareket-
lidir. İlkbahar sonunda popülâsyon en yüksek duruma gelir. Bazı bölgelerde 
temmuz ortasına kadar uçuştukları görülür. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Erginleri meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek açma zamanında çiçeklerin 
dişi ve erkek organlarının polen tozlarını, genç yaprak hatta tomurcuk ve meyve-
leri yiyerek zararlı olurlar (Şekil 77). Larvaları meyve ağaçlarında önemli zarar 
meydana getirmez.  
Zararlı, Orta Anadolu ve diğer bölgelerde bazı yıllar yoğun olarak görülmektedir. 
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Şekil 76. Baklazınnı ergini (a,b), yumurtası (c) ve larvası (d). 

 

  
Şekil 77. Kiraz çiçeğinde beslenerek zarar yapan erginler. 

3. KONUKÇULARI 
Polifag bir zararlıdır. Elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, erik, şeftali, turunçgiller 
gibi pek çok meyve ağacı, buğdaygiller, asma, süs bitkileri, bazı sebze ve yabancı 
otlar konukçuları arasındadır. 

 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

©Aziz ÖZKAN 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 

©Vildan BOZKURT ©Vildan BOZKURT 
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Ülkemizde zararlının parazitoiti olarak Scolia quadripunctata F. (Hym.: Scolii-
dae) tespit edilmiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Ağaçların çiçekli olduğu devrede ilaçlı mücadele, döllenmeye yardımcı olan 
böceklere özellikle bal arılarına zararlı olduğundan, kültürel önlemler önem 
kazanmaktadır. Bunun için; toprak işlemesi ile toprakta bulunan yumurta, larva ve 
ergin popülâsyonunun düşmesi sağlanır.  

5.2. Mekanik Mücadele  

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

Erginler mavi rengi tercih ettiğinden mavi renkli cezbedici tuzaklar, bu zararlının 
mücadelesinde kullanılmalıdır. Ağaçların altına mavi renkli kaplar veya leğenler 
yerleştirilir ve bu kaplar yarısına kadar su ile doldurulur. Ergin böcekler mavi 
renge yönelerek kapların içerisindeki suya düşer. Düşen böcekler her gün 
toplanarak imha edilir (Şekil 78). 

  
Şekil 78. Cezbedici tuzak olarak kullanılan mavi leğenler. 

5.4. Kimyasal Mücadele  
Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele tavsiye edilmemesine karşın, zararlının 
popülâsyonunun çok yükseldiği durumlarda bir miktar balarısı kaybı göze alınarak 
kimyasal mücadelesi yapılabilir.  
5.4.1. İlaçlama zamanı 
Mücadeleye karar vermek için zararlı ağaçların çiçeklerinde yoğun olarak görül-
melidir. Bu nedenle, ağaçların pembe tomurcuklarının görüldüğü dönemden 
başlayarak ergin çıkışı gözlenmelidir. Zararlının topraktan çıkıp çiçeklerde 
beslenmeye başladığı ilkbahar aylarında tek ilaçlama yapılır. 

5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   

©Vildan BOZKURT ©Vildan BOZKURT 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 131 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV   YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI 

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

5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.4.4. İlaçlama tekniği 
Kullanılan ilaçlar, tozlanmayı sağlayan bal arılarını, yabani arıları ve diğer böcek-
leri öldürebileceğinden; ilaçlama, sabahın erken saatlerinde yapılmalı ve mümkün-
se ilaçlamadan önce civardaki arıcılar uyarılmalıdır. 

Tüm ağacın ve çiçeklerin iyice kaplama ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan sonraki günlerde canlı ergin görülmüyorsa uygulama başarılı 
olmuştur. 

 
 

DOĞU MEYVEGÜVESİ 
Cydia molesta (Busck.)  

(Lepidoptera: Tortricidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kanat açıklığı 11-13 mm olan kelebeğin ön kanatları kahverengimsi siyah, arka 
kanatları gri pullarla kaplıdır. Kelebek istirahat halinde iken ön kanatlarının 
ortasındaki beyaz pullar, ters "V" şeklinde görülür. Abdomen ve bacaklar gümüşi 
pullarla kaplıdır (Şekil 79a,b). 

Yumurtalar 0.8 mm boyunda mercimek şeklindedir (Şekil 79c). Yeni 
bırakıldığında saydam olan yumurta, sonra kirli sarıya döner. Gelişme ilerledikçe 
vitellusta kırmızı bir halka belirir ve genç larva oluşunca bu halka kaybolur. 
Bundan sonra yumurta içerisinde larva görülür. 

Yumurtadan yeni çıktığında 0.9 mm boyunda ve krem renginde olan larva (Şekil 
79d), gelişmesini tamamladığında 8.5 mm’ye ulaşır. Sürgünlerde beslenen larvalar 
pembe veya açık kırmızı, meyvelerde beslenenler ise kızılımtırak sarıdır (Şekil 
79e). Larvaların son abdomen segmentinin alt kısmında bulunan beş dişli kahve 
renkli anal tarak, diğer Cydia türlerinden ayırıcı özelliğidir. Pupa, 6.5 mm 
boyunda, mekik şeklinde, önceleri sarı sonra koyu kahverengidir. 
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Şekil 79. Doğu meyvegüvesi ergini (a,b), yumurtası (c), genç larvası (d) ve olgun 

larvası (e). 

Kışı olgun larva döneminde, ağaçların gövdelerindeki kabuk altlarında, yarık ve 
çatlaklarda, toprak üzerindeki çeşitli barınaklarda, toprak yarıklarında ve meyve 
ambalaj yerlerinde ördükleri kokon içerisinde geçirir. İlkbaharda yaklaşık 1 aylık 
pupa döneminden sonra, kışlayan döl erginleri çıkmaya başlar ve sıcaklığa bağlı 
olarak temmuza kadar çıkış devam eder. Kelebekler alacakaranlık sıcaklığı 15°C 
üzerine çıktığında, ağaçların tüysüz yeşil kısımlarına (daha çok yaprakların altına) 
yumurtalarını koyarlar. Dişiler ortalama 50 yumurta bırakır. Yumurtalar ilkba-
harda 15-20 günde, yaz aylarında 3-5 günde açılır. Birinci döl larvaları 12-15 
günlük gelişme süresince şeftali ağaçlarının sürgünlerine saldırır. Bir larva 2-5 
sürgüne zarar verir. Zararlının ikinci ve üçüncü döl larvaları meyvelerde beslenir. 
Bu döller geççi şeftali çeşitlerinin meyvelerine daha çok zarar verir. Meyveler 
hasat edildikten sonra çıkan kelebekler, diğer konukçulara geçer. Diğer 
konukçuların meyvelerinde 1-2 döl daha vererek kışa girer. Yılda 4-5 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar, sürgün ve meyvelere zarar verir. Konukçularının sürgünlerinin uç veya 
uca yakın kısmından girerek sürgün boyunca açtığı galerilerde beslenir. Saldırıya 
uğrayan sürgün solarak devrilir. Larva sürgünü terk ettikten sonra, sürgün ucu 5-7 
cm uzunluğunda kurur (Şekil 80a). Popülâsyonun yüksek olduğu bahçelerde bütün 
sürgünlerin uçlarının kuruduğu görülebilir. Kuruyan sürgünlerden yenileri çıktığı 
için fidan ve genç şeftali ağaçları çalılaşır. Sürgün zararı özellikle fidanlıklarda ve 
genç ağaçlarda daha önemlidir. 

a b 

c d e 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 133 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV   YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI 

Larvalar meyvelere, sap çukurundan veya meyvelerin birbirine temas ettiği yer-
lerden girer. Meyveye giren larva doğrudan çekirdeğe yönelir. Çekirdek civa-
rındaki meyve etinde beslenerek, gelişmesini tamamladıktan sonra açtığı delikten 
meyveyi terk eder. Meyveye giriş ve çıkış yerlerinde zamk görülür (Şekil 72b). 

 

 
 
Şekil 80. Doğu meyvegüvesi’nın sürgünde (a) 

ve meyvedeki zarar şekli (b). 

Yumuşak çekirdekli meyvelere giren larva, bir süre kabuk altında açtığı galerilerde 
beslendikten sonra, çekirdek evine doğru ilerler. Bir meyvede birden çok larva 
beslenir. Karadeniz Bölgesinde, geççi çeşitlerde(örneğin: Hale ) meyvede bulaşma 
oranı %40, ayva ve muşmulada %100 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, larvaların 
meyvelerde açtığı yaralardan funguslar girerek meyvenin çürümesine neden olur. 

Karadeniz Bölgesinde Samsun, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin, 
Marmara Bölgesinde Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde yaygın 
bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesinde ise Adana ve Mersin illerinde tespit edilmiştir. 

3. KONUKÇULARI 
Şeftali, zararlının birinci dereceden konukçusudur. Diğer meyvelerden ayva, 
muşmula, kayısı, badem, armut ve elma konukçularıdır. Ayrıca, kiraz ve vişne 
fidanlarının sürgünlerinde de zararlı olur. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Doğu meyvegüvesinin pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Karadeniz ve 
Marmara Bölgesinde aşağıdaki doğal düşmanları saptanmıştır. 

Parazitoitleri: 
Apanteles anarsiae Faure&Alabouvette(Hym.: Braconidae) 
A. glomeratus L. (Hym.: Braconidae) 
Ascogaster rufipes Latr. (Hym.: Braconidae) 

b 

a 
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Macrocentrus linearis Nees (Hym.: Braconidae) 
Meteorus sp.  (Hym.: Braconidae) 
Brachimeria intermedia Perk.  (Hym.: Chalcididae) 
Paralitomastix pyrlidis Ashw. (Hym.: Encyrtidae) 
P. varicornis Nees. (Hym.: Encyrtidae)  
Dolichomitus kriecbaumeri Schulz. (Hym.: Ichneumonidae) 
Pimpla hypochondriaca Retz. (Hym.: Ichneumonidae) 
Pristomerus vulnerator Panzer (Hym.: Ichneumonidae) 
Trichogramma embryophagum Hartig (Hym.: Trichogrammatidae) 
T. evanescens West. (Hym.: Trichogrammatidae) 
Haemetopadie pluviallis L.  (Dip.: Tabanidae)  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Şeftali bahçelerinde ilk döl zararı sürgünlerde olmaktadır. Zarara uğrayan 
sürgünlerin haftada bir kesilmesi zararlının popülâsyonunu önemli ölçüde 
azaltacaktır.  

Meyve depoları C. molesta larvaları için en uygun kışlama yeri olduğundan, depo 
temizliğine önem verilmelidir. 

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

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Zararlı ile bulaşık şeftali fidanları ve yeni kurulmuş şeftali bahçelerinde, sürgün 
zararı nedeniyle taç şekli bozulacağından, sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde 
ilaçlamaya başlanmalıdır. Meyveye yatmış şeftali ağaçlarında ise sürgün zararı 
ihmal edilebilir. 

Erkenci şeftali çeşitlerinde, meyve hasadına kadar, larvalar taze sürgünlerde 
beslendiğinden, meyvelerde zarar az görülür ve çoğu kez ilaçlamaya gerek kalmaz. 
Diğer şeftali çeşitlerinde eşeysel çekici tuzakta, tuzak başına haftada 20 ve daha 
fazla kelebek yakalanması halinde veya birinci döl sürgün zararı %5’ten fazla 
olduğunda, meyvedeki zararı önlemek için ilaçlama gerekir.  
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Bahçeye mart sonunda eşeysel çekici tuzaklar asılır. İlaçlamalara tuzaklarda ilk 
ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı (EST)1 400 gün-dereceye 
ulaştığında başlanıp, ilacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır. Yada 
gelişmesini tamamlayan birinci döl larvaların terk ettiği sürgünler görüldükten 15 
gün sonra başlanmalı ve ilacın etki süresi dikkate alınarak, orta geççi çeşitlerde 2 
ilaçlama, geççi çeşitlerde 3 ilaçlama yapılmalıdır.  

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçlar içten dışa doğru kuru yer kalmayacak şekilde ilaçlanmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlama yapılan bahçelerde 10 ağacın meyveleri hasat zamanı zararlı ile bulaşıklık 
yönünden sayılmalıdır. Zarara uğramış ve sağlam meyveler oranlanarak uygula-
manın etkisi saptanmalıdır. Zarar oranının %2’den az olması durumunda mücadele 
başarılı kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 EST (gün-derece)= ∑[(maksimumºC + minimumºC):2] –10 
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DUT KABUKLUBİTİ 
Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Tozz.)  

(Hemiptera: Diaspididae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Dişi kabuğu 2.0-2.5 mm çapında, dairemsi dışbükey ve kirli beyaz renklidir. 
Birinci ve ikinci larva gömlekleri dıştan belirgin olup çoğunlukla kabuğun bir 
kenarında bulunur (Şekil 81a). Kabuk altında bulunan dişi, armut biçiminde ve 
turuncu sarı renktedir (Şekil 81b). Dişi kabuğu altında görülen yumurtalardan 
(Şekil 81c) pembemsi-turuncu olanlardan dişi bireyler, sarımsı beyaz olanlardan 
ise erkek bireyler oluşur. 

 
Şekil 81. Dut kabuklubiti’nin dişi kabuğu (a), dişisi (b), yumurtaları (c). 

Erkek kabukları boru görünümünde ve beyaz renklidir. Beyaz iplikçilerle 
birbirlerine sarılmış gruplar halinde bulunurlar. Gelişmeleri sonunda meydana 
gelen ergin erkekler bir çift kanatlıdır. Ancak ağır hareketli olup fazla uçmazlar, 
beslenmez ve döllendikten sonra ölürler. 

Kışı döllenmiş dişi durumunda geçirir. Kış sonunda sıcaklığın artışı ile birlikte 
gelişir, irileşir. İlk larva çıkışları bölgelere göre değişmekle beraber nisandan 
hazirana kadar görülür. 

İkinci döl, sıcak bölgelerde temmuzun ilk haftasında, diğer bölgelerde ise temmuz 
ortalarına doğru ve daha geç görülür. İkinci dölün dişi bireylerinin bir kısmı 
döllenmiş dişi olarak kışlamaya girerken, büyük bir bölümü eylülden itibaren 
üçüncü dölü verir. Havalar soğumadan önce dişi dönemine giremeyen bireyler 
gelişmelerini sürdüremeyip ölürler. 

Bir dişi ortalama 100 yumurta bırakır. Larvalar genellikle kalın dallarda yerleşir, 
fakat yüksek yoğunluklarda ince dallarda da sıvama hale gelebilir. 

 

a b c ©Naim ÖZTÜRK 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Zararlı, sıvama halde bulunduğu dal-
ların, daha sonra da ağacın tümünün 
kurumasına yol açar (Şekil 82). Şef-
tali ve nektarin ağaçları, Dut kabuk-
lubiti zararına karşı çok duyarlıdır. 
Larvaları bazen nektarin meyvele-rine 
geçerek kırmızı lekeler oluşturur ve 
meyvenin satış değerini düşürür. 

Ülkemizde meyve yetiştirilen her 
bölgede bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
Polifag bir zararlıdır. Dut, şeftali ve 
nektarin ağaçlarının başlıca zararlı-
sıdır. Kayısı, badem, ceviz, kavak, 
söğüt, gül, elma, erik, kivi, kiraz, 

şimşir, leylak, sardunya, böğürtlen, ahududu, bektaşi üzümü, top akasya ve 
atkestanesinde de bulunabilir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Parazitoitleri: 
Encarsia berlesei How. (Hym.: Aphelinidae) 
Aphytis proclia Walker (Hym.: Aphelinidae) 
Aphelinus diaspidis How. (Hym.: Aphelinidae)  

Predatörleri: 
Chilocorus bipustulatus L.  (Col.: Coccinellidae) 
Lindorus lophantae Blaisdell,  (Col.: Coccinellidae) 
Pharoscymnus pharodides Marsea  (Col.: Coccinellidae) 
Cybosephalus fodori (E.-Y.) (Col.: Cybocephalidae) 
Rhizobius lophanthae (Blaisdell) (Isop.: Rhinotermitidae) 
Hemisarcoptes malus Shimer.  (Acarina: Hemisarcoptidae) 

Dut kabuklubiti’nin doğal düşmanları yalnız başına zararlıyı kontrol edeme-
mektedir. Parazitoitlerin etkinlik oranları, bölgelere göre %2-40 olmaktadır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 
Dut kabuklubiti kışın ağaçlar üzerinde kolayca seçilir. Budama sırasında sert 
fırçalar kullanılarak iyi bir temizleme yapılabilir. Ancak gözlerin zarar 

 
Şekil 82.  Dut kabuklu bitinin meyve 

dalındaki görünümü . 

©Naim ÖZTÜRK ©Aziz ÖZKAN 
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görmemesine dikkat etmelidir. Özellikle küçük bahçelerde öncelikle başvurulacak 
bir yöntem olmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. E. berlesei üretilerek salımı da yapılabilir. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Zararlının bulunması mücadele yapılmasını gerektirir. Büyük bahçelerde yüksek 
yoğunlukların (sıvama) söz konusu olduğu durumlarda bir kış mücadelesine 
başvurulabilir. Ancak sağlanacak etki, kışın seyriyle yakından ilgilidir. Sonbahar 
ve kış sert geçmişse, zararlının kabuğu kalın ve sık dokulu olur. Bu takdirde, kış 
mücadelesi, popülâsyonu ancak %50-70 oranında azaltır. Ilık geçen kışlarda ise 
%90’ın üzerinde etki sağlanır. 

Yaz mücadelesi birinci veya ikinci döllere karşı uygulanır. Ancak ikinci dölde, 
bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulun-
durulmalıdır. İlaçlamalara ilk larva çıkışında başlanır ve ilacın etki süresi dikkate 
alınarak ikinci ilaçlama yapılır. 

Dutlarda yaz ilaçlaması sadece ikinci döle karşı yapılmalı, birinci döle karşı 
ilaçlama yapılmamalıdır. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların gövde ve kalın dalları kaplama ilaçlanmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kış mücadelesinden sonra herhangi bir değerlendirmeye gerek yoktur. Yaz müca-
delesinde ilaçlamadan 20-30 gün sonra (2 ilaçlama yapılmışsa son ilaçlamadan 
sonra) bahçenin çeşitli yerlerinden alınan bulaşık sürgün örneklerinde en az 500 
kabuklubit canlı-ölü olarak sayılır. En az %90 oranında ölüm saptanması 
uygulamanın başarılı olduğunu kanıtlar. 
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ELMA GÖVDEKURDU 
Synanthedon myopaeformis (Bork.)  

(Lepidoptera: Sesiidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginleri küçük, koyu lacivert-siyah renkte olup, saydam olan kanatlarıyla arıya 
benzerler. Baş koyu siyah renktedir. Antenler ip şeklinde olup, vücut rengindedir. 
Protoraks’ın her iki yanında, altta turuncu renkte iki leke vardır. Bacaklar lacivert 
renktedir. Ön ve arka kanatların kenarları uç kısımda daha geniş olarak koyu 
lacivert-siyah pullarla kaplanmıştır. Ayrıca orta kısımdaki dikine bir bantla iki 
saydam bölüme ayrılmışlardır. Kanat dişilerde 20-25 mm, erkeklerde ise 16-19 
mm’dir. Abdomen her iki eşeyde koyu lacivert-siyah renkte olup, dördüncü 
segment turuncu renktedir (Şekil 83a). Dişide erkeğe göre daha kalın olan 
abdomenin ucundaki kıl demeti de daha geniş ve yanlara doğru çok yayılmış 
durumdadır. 

  

 
Şekil 83. Elma gövdekurdu ergini (a), larvası (b,c) ve pupa gömleği (d). 

 

Yumurta kirli sarı, altınımsı renkte, oval şekilde olup üzeri çeşitli boyutlarda olan 
altıgenlerin meydana getirdiği desenle kaplıdır. Ortalama 0.6-0.8 mm boyundadır.  

a b 

c d 
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Yumurtadan ilk çıkan larvalar sarımsı pembe renkte olup, 1.2-1.8 mm’dir. Olgun-
laşmış larva ise 16-24 mm uzunluğunda olup, pembeye kaçan açık kahverengi-
krem renklidir. Baş kahve renkli ve ağız parçaları iyi gelişmiştir (Şekil 83b,c). Her 
kabartıdan, açık kahverenginde kıllar çıkar. Bu kıllar, kahverenginde olan son 
abdomen segmentinde daha uzundur. 

Pupa kahverengi-lacivert renkte ve metal parıltılı, baş, anten ve kanat kaideleri 
daha koyu olup dördüncü segment turuncu renktedir. Pupa’nın sonunda yan yana 
getirilmiş 2 böbrek şeklinde anüs deliği ve bunun etrafında da üçgen şeklinde koyu 
kahve renkli 8 adet çok iyi gelişmiş dikenimsi çıkıntı vardır. Pupa uzunluğu 10-11 
mm’dir. 

Kışı konukçu meyve ağacının gövde ve kalın dallarının kabuk altlarında, beslen-
dikleri yerde, diyapoz halinde çeşitli larva dönemlerinde geçirirler. İlkbaharda 
(mart-mayıs) hava sıcaklığı 8°C’nin üstünde aktif hale geçen larvalar zararını en 
çok bu dönemde yaparlar. Nisandan itibaren açtıkları oyuklarda kabuk yüzeyine 
yakın olarak, kokon içinde, pupa olurlar. Pupa dönemi 8-20 gündür. Kelebekler 
çıkarken pupa gömleğini beraberinde sürüklediğinden, ergin çıkan galerilerde, 
yarısı galeri dışına çıkmış pupa gömlekleri görülür (Şekil 83d).  

Ergin çıkışları iklim koşullarına bağlı olarak nisanın son haftasından eylül sonuna  
kadar devam eder (Orta Anadolu Bölgesinde mayıs sonu-eylül başı). Genellikle 
çıktıkları günün sabahında çiftleşirler. Çıkıştan 4-6 gün sonra gövde ve kalın 
dallarda çatlak ve yaralı yerlere tek tek yumurta bırakırlar. Bir dişi 13-125 adet 
yumurta bırakır. Yumurtalardan 8-15 gün sonra çıkan larvalar, dikine açtıkları 2-3 
mm derinliğindeki delikten kabuk altına girerek beslenmeye başlar. Beslenmeleri 
esnasında 10 cm uzunluğunda ve 5-10 mm genişliğinde kanallar oluştururlar. Her 
kanalda bir larva bulunur. Kanalların içi talaş ve larva pislikleriyle karışık, 
ekşimsi, hoş olmayan kokuda kırmızımsı kahve renkli bir sıvı ile doludur. Giriş 
delikleri toplu iğne başı kadar olup, ağız kısımlarında larvanın çıkardığı talaş ve 
pislikler bulunur. Delik çevresi yumuşak olup kahverengi görünüşlüdür ve burada 
kahverengi bir akıntı görülür (Şekil 84a). Larvaların faaliyeti aralık sonuna kadar 
devam eder. Uygun iklim koşullarında bu faaliyet ocak ortalarına kadar sürebilir. 
Bu aydan itibaren larvalar açtıkları galeriler içinde diyapoz halinde kışı geçirirler. 
Larvaların gelişme süresi 2.5-11 ay kadar sürmektedir. Yılda bir döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar, elma ağaçlarının özellikle gövde ve kalın dallarının kambiyum kısmında 
beslenerek zarara neden olurlar. Zararlı bitkinin bu kısımlarında gözle görülebilen 
kanallar açar ve bu kanalların birleşmesi ile iletim demetleri zarara uğrar (Şekil 
84). Böylece, ağaçlarda gelişmenin yavaşlamasına, bunun sonucu olarak da yap-
rakların küçülmesine, sararıp dökülmesine, meyvelerin küçük, şekilsiz, tatsız ve 
kalitesiz olmasına, hatta larva zararının yoğun olduğu ağaçların kurumasına neden 
olurlar.  

Türkiye’de elma yetiştiriciliği yapılan her yerde bulunmaktadır. 
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Şekil 84. Elma gövdekurdu’nun gövdedeki zararı ve meydana getirdiği akıntı (a) ve 

açtığı galeri (b) 

3. KONUKÇULARI 
Ülkemizde sadece elmada zarar yapmaktadır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Eulophidae ve Ichneumonidae familyalarına ait 2 tür pupa parazitoidi ve larva ile 
beslenen Raphidia ressli Asp. et Asp. (Raphidioptera: Raphidiidae) adlı bir pre-
datör saptanmıştır.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Su tutan bahçelerde drenaj yapılmalı, meyve bahçelerinde ağaçların daha iyi geliş-
melerini sağlayan dolayısıyla çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı daha dayanıklı 
olmalarına yardımcı olan sulama, gübreleme, budama, toprak işleme gibi tüm 
kültürel işlemlerin tam ve zamanında yapılmalıdır. Bu işlemler sırasında ağaçların 
yaralanmamasına özen gösterilmelidir. 

5.2. Mekanik Mücadele 
Kabuklardaki larvalar kış döneminde bıçakla temizlenmeli ve bu işlemler sırasında 
açılan yaralar macunla kapatılmalıdır. Çok zarar görmüş dallar, budama zamanı 
kesilmeli ve ergin çıkışından önce bu dallar imha edilmelidir. 

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

b a 
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5.4. Biyoteknolojik Mücadele  
Bu zararlının mücadelesinde cezbedici tuzak sistemleri kullanılarak kitlesel tuzak-
lama ile biyoteknolojik mücadele de yapılabilmektedir. Orta Anadolu Bölgesinde 5 
ağaca 1 adet pekmezli besi tuzağı (1 litre karışım için, “830 ml su + 170 ml 
pekmez + 2-3 g ekmek mayası”) asılarak üst üste en az 2 yıl kitlesel tuzaklama 
yapılmalıdır. 

  

 
 

 

Şekil 85. Elma gövdekurdu mücadelesinde 
kullanılan besin tuzağı ve ağaca 
asılış şekli. 

Tuzaklar mayıs ayında yerden 1-2 m yükseğe gövdeye yakın asılır (Şekil 85). Haf-
talık kontrollerle yakalanan kelebekler ve diğer böcekler tuzaklardan uzaklaştırılır. 
Pekmezli karışım tuzak kabının 3/4’üne kadar dolacak şekilde yeni hazırlanmış 
karışım ile tamamlanır. Eylül sonuna kadar tuzaklar bahçede bırakılır. 

5.5. Kimyasal Mücadele  

5.5.1. İlaçlama zamanı 
Mücadelenin gerekli olup olmadığını saptamak için; mart-nisan aylarında bir 
bahçede en az 20 ağaç kontrol edilir ve bir ağaçta ortalama 5 adetten fazla canlı 
larva saptanırsa ilaçlama önerilir. 

İlk ilaçlama zamanı ise yumurta açılımı veya ilk ergin çıkışına göre saptanır. 

Yumurta açılımına göre ilaçlama zamanının tespiti: 
Tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra 3-4 gün aralıklarla, bahçeyi temsil 
edecek şekilde rasgele seçilen bulaşık  ağaçların gövde ve kalın dalları incelenir ve 
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kabuklar kaldırılarak yeni larva girişi aranır. Yeni giriş tespit edilir edilmez birinci 
ilaçlama yapılır; ya da, zararlı ile bulaşık budama artıkları, bahçede ilkbaharda tel 
kültür kafeslere alınır. Bu kültür kafeslerinden çıkan veya doğadan toplanan 
mevsimin ilk erginleri bahçede kalın elma dalına geçirilmiş tülbent kafeslere 
salınır. Erginlerin beslenmesi için kültür kafeslerine pamuğa emdirilmiş %10’luk 
şekerli su konur. Tülbent kafesteki dala bırakılan yumurtalarda ilk açılım veya 
larva giriş delikleri görülünce ilaçlama başlatılır, ilaçların etki süresi dikkate 
alınarak 2 ilaçlama daha yapılır.  

İlk ergin çıkışına göre ilaçlama zamanının tespiti: 
İlk ergin çıkışları boş pupa gömleklerini sayarak veya yöreyi temsil edebilecek 
nitelikte olan elma bahçelerine asılan besi veya eşeysel çekici tuzaklar ile saptanır.  

Besi tuzakları olarak şaraplı (1 litre için; 660 ml şarap + 330 ml su + 20-30 g şeker 
+ 2 yemek kaşığı sirke) veya pekmezli (1 litre için; 830 ml su + 170 ml pekmez + 
2-3 g ekmek mayası) karışımlardan biri kullanılabilir. Ergin uçuş süresinin 
saptanmadığı yörelerde kelebek uçuşu sona erinceye kadar tuzaklarda sayımlara 
devam edilmelidir.  

Tuzak kontrolleri, ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2, daha sonra 1 kez 
olmak üzere yapılmalıdır. Tuzaklarda ilk ergin yakalanışından 15-20 gün sonra ilk 
ilaçlama yapılmalı; bunu takiben ilaçların etki süresi dikkate alınarak 2 ilaçlama 
daha yapılır. 

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

5.5.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.5.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamada özellikle gövde ve kalın dalların iyice ilaçlanmasına özen gös-
terilmelidir. Ağaçlarda başka zararlılar yoksa ilaçlama sadece gövde ve kalın 
dallarda yapılmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Son ilaçlamadan en az 1 ay sonra sayım yapılarak ilaçlama öncesi sayım ile 
karşılaştırılır ve sayım sonucu ağaç başına ortalama 5 adedin altında larva 
saptanması durumunda uygulamada başarı elde edilmiştir. 
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ELMA İÇKURDU 
Cydia pomonella L.  

(Lepidoptera: Tortricidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin gri renkli, 18-20 mm kanat açıklığında, yaklaşık 10 mm uzunluğunda, her iki 
kanat ucunda üçgen şeklinde çikolata renginde leke bulunur (Şekil 86a,b). 
Erkeklerde dıştan erkek organlarını örten iki kapakçık ve bu kapakçıklarda 
genellikle pulcuklar bulunur. Dişilerde ise abdomenin sonunda ve ventralde 
kenarları ince tüylerle çevrili bir göçük bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 
Şekil 86. Elma içkurdu’nun biyolojik dönemleri       

(a,b: Ergin; c: Yeni konulmuş yumurta;   
d: Yumurtanın kırmızı halka dönemi;       
e: Yumurtanın siyah baş dönemi;           
f,g: Yumurtadan yeni çıkmış larva;            
h: Olgun larva; ı: Pupa). 
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Yumurta, başlangıçta süt beyazı renginde ve mumumsu görünümde, oval ve 1.0-
1.2 mm çapındadır (Şekil 86c). Yumurta gelişirken ortasında kırmızımsı bir halka 
görünmekte (Şekil 86d), açılmadan hemen önce, siyah baş döneminde ise gelişmiş 
larva yumurtanın içinde açıklıkla izlenebilmektedir (Şekil 86e). Yumurta 
açıldıktan sonra kalan kabuğu yassılaşarak güneşte sedef gibi parlar. 

Yumurtadan yeni çıkan ilk dönem larvalar ortalama 1.0 mm boyundadır. Bu 
dönemde iri ve yassı olan baş ile protoraks parlak siyahtır (Şekil 86f,g). 
Gelişmesini tamamlayıp elmayı terk eden olgun larvalar 15-20 mm boyunda 
beyazımsı pembe görünümlüdür (Şekil 86h). Olgun larva elips şeklinde ve kirli 
beyaz renkte koza örerek içinde pupa olmaktadır. Açık kahverengi olan pupa, 
ortalama 10 mm boyunda ve 2.5-3 mm enindedir (Şekil 86ı). 

Elma içkurdu kışı daha ziyade ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında, kısmen 
de yere dökülmüş toprakta bulunan kalıntılar arasında, ambalaj ve depolama 
yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva döneminde geçirir. Kışlama 
döneminde, yararlı türler ve kötü hava koşulları nedeniyle, larvalarda %30-40 
dolayında ölüm olabilmektedir. Kışlayan larva, mayıs başlarına doğru pupa olur. 
İlkbahar ergin çıkışları (birinci döl) genellikle mayısta (bazı yıllar nisan 
ortalarında) başlar ve temmuz ortalarına kadar devam eder. Bu nedenle, temmuzda 
birinci ve ikinci dölün erginlerini bir arada görmek mümkündür.  

İlkbaharda çıkan kelebekler yumurtalarını, daha çok meyve buketlerine yakın olan 
yapraklara ve az kısmını da genç meyvelere; ikinci döl erginleri ise daha çok 
meyvelere ve az kısmını da  meyveleri çevreleyen yapraklara bırakır. Yumurtadan 
çıkan larvalar, daha çok meyvelerin yapraklara veya birbirine temas ettiği 
yerlerden giriş yapar.  

Erginler çıkıştan kısa bir süre sonra yumurta bırakmaya başlar. Ancak, erginlerin 
çiftleşip yumurta bırakması için alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki akşam 
15°C’nin üzerinde olması gerekir. Yumurtalar önceleri yapraklara, ince dallara, 
daha sonra meyvelere tek tek bırakılmakta ve gelişmelerini 90 gün-derece’de 
tamamlamaktadır. Bir dişi 30-70 yumurta bırakır. 

Yumurta açılışından sonra, ilk dönem larvalar kendilerine hemen girmek için 
uygun bir meyve arar. İlk larvaların çıkışı ile meyveye giriş arasındaki süre, birçok 
etkenlere bağlı olmak üzere, genellikle 4-8 saat arasında değişir. Meyveye giriş 
öncesi larva çok hassas olduğundan; rüzgâr, yağmur veya predatörlerden dolayı 
yüksek oranda ölüm olabilmektedir. Bu dönem Elma içkurduna karşı mücadele 
önlemlerinin zamanlamasında çok önemlidir. Zira larvaların meyveye girmeden 
yok edilmesi gerekmektedir. 

Elma içkurdu larvası, elmanın çiçek çukurundan veya yan tarafı ile sapa yakın 
kısımlarından meyveye girer. Larva, meyveye girdikten sonra merkeze doğru tünel 
açar ve çekirdekler üzerinde beslenir (Şekil 87a,b). Bu özellik, Elma içkurdu 
larvalarını, çekirdekler üzerinde beslenmeyen ve fakat meyve içinde zararlı diğer  
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Tortricid’lerden ayırmaktadır. Ayrıca, olgun larvalar beyazımsı pembe renkte olup, 
meyve içinde beslenen diğer Tortricid larvalarından daha büyüktür. 

Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan larva, ağaç gövdesinin çatlamış 
kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere 
meyveyi terk eder (Şekil 87c,d). Bunlar daha sonra pupa olarak, ya aynı yılın yaz 
erginleri şeklinde veya pupa olmayıp, diyapoza geçmeleri halinde ise ertesi 
ilkbaharda, birinci döl erginleri ile birlikte çıkmaktadır. 

Ülkemizde Elma içkurdu genellikle 2 döl, bazı yer ve yıllarda 3 döl verebilmek-
tedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Elma içkurdu elma ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyve zararlısı 
olan larvalar, meyveleri delerek galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini 
yiyerek pislikler bırakmaktadır (Şekil 87). Bütün bunların sonucu olarak meyvele-
rin dökülmesine, ağaçta kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulma-
sına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. 
Mücadelesi yapılmayan bahçelerdeki zararı %60, hatta %100’e kadar çıkabil-
mektedir.  

Cevizde 1. dölün meyve içinde, 2. dölün ise daha çok yeşil kabukta beslendiği ve 
ortalama %18.4 zarar verdiği belirlenmiştir. 

Ülkemizde elma üretim bölgelerinin her yerinde bulunmaktadır. 
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Şekil 87. Elma içkurdu’nun meyvedeki zarar şekli. 

 

 

3. KONUKÇULARI 
Başta elma olmak üzere armut, ayva, cevizde zararlı olmakta; bunların yanı sıra 
erik, kayısı ve şeftalide az oranda bulunabilmektedir. Ahlat da konukçuları 
arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Yumurta parazitoitleri: 
Trichogramma evanescens Westur. (Hym.: Trichogrammatidae) (Şekil 88) 
T. embryophagum Hartig  (Hym.: Trichogrammatidae) 
T. kilinceri Kostadinov  (Hym.: Trichogrammatidae) 

Larva ve pupa parazitoitleri: 
Elodia tragica Meig (Dip.: Tachinidae) 
Neoplectops venisata Stein  (Dip.: Tachinidae),  
Liotryphon caudata (Ratzeburg) (Hym.: Ichneumonidae) 
L.punctata (Ratzeburg) (Hym.: Ichneumonidae) 
Pimpla turionellae L.  (Hym.: Ichneumonidae) 
Pristomerus vulnerator Panz. (Hym.: Ichneumonidae) 
Itoplectis maculator P. (Hym.: Ichneumonidae) 
Trichomma enecator Rossi (Hym.: Ichneumonidae) 
Ascogaster quadridentatus Wesm. (Hym.: Braconidae) 
Agathis linguarius Nees  (Hym.: Braconidae),  
Perilampus tristis Mayr. (Hym.: Perilampidae)  
P. laevifrons Dalman (Hym.: Perilampidae)  
Dibrachys cavus (Walker) (Hym.: Pteromalidae) 

Trichogramma türlerinin, Elma içkurdu yumurtalarını bazı yer ve yılarda %15-76 
oranında parazitlediği belirlenmiştir. 

Predatörleri: 
Ayrıca, başta kuşlar olmak üzere, Elma içkurdu’nun pek çok predatörünün 
bulunduğu da bilinmektedir. Kuşların (özellikle ağaçkakanların), tuzak bantlara 
gelen larvaları %80-95 oranlarında yok ettikleri gözlenmiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
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Öncelikle elma bahçelerinin Elma içkurdu’nun diğer konukçusu olan armut, ayva 
ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilme-
lidir. Bunun yanı sıra elma ağaçlarının altına dökülen meyvelerin toplanıp 
uzaklaştırılması, ambalaj ve depolama yerlerinin elma bahçelerinin kenarlarına 
kurulmaması ve ağaç gövdelerine haziran başlarında oluklu mukavvadan tuzak 
bantlar sarılarak, bunlara gelen larvaların haftalık kontrollerle toplanıp, parazitoit 
çıkışı için kafeslere konulması gerekir. 

  

 
 

Şekil 88. T.evanescens (a: Dişi; b: Erkek; c: Larva; 
d: Yumurtayı parazitleyen dişi). 

 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri ile E.tragica, T.enacator ve A.quadri-
dentatus, Elma içkurdunun biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek önemli 
faydalılardır. Ancak bu zararlının ekonomik zarar eşiği çok düşük olduğu için, 
sadece biyolojik mücadele etmenleri ile baskı altında tutmak mümkün 
olmamaktadır. Bilhassa, yoğun ve gelişigüzel ilaçlamaların yapıldığı yerlerde 
yararlıların etkinlikleri çok azalmaktadır.  

Yararlı türlerden en iyi şekilde yararlanmak için zararlının doğal düşmanları iyi 
tanınmalı; etkili olan türler, özellikle yumurta parazitoiti Trichogramma türleri ile 
larva ve pupa parazitoiti olan Ascogaster quadridentatus, Elodia tragica ve 
Trichomma enecator, fazla olduğu diğer meyve bahçelerinden toplanarak, 
bulaştırılmak suretiyle biyolojik mücadelede kullanılmalıdır.  

İlaçlama programları, yararlıları özellikle yumurta parazitoitlerini koruyacak 
biçimde hazırlanmalı, bu amaçla seçici ilaçlara birinci derecede öncelik 
verilmelidir. 

Trichogramma türleri, böcek üretim tesislerinde (İnsektaryum) veya lâboratuvarda 
kitle halinde üretilerek veya üreten kuruluşlardan satın alınarak, doğal 
populasyonu desteklemek için bahçelere salınabilir.  

5.3. Biyoteknolojik Mücadele 

a) Kitlesel tuzaklama: 

a 

b c 

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

 
Şekil 89. Eşeysel çekici tuzağa yakalanan Elma içkurdu erginleri (a) ve tuzak 

kapsülü (b). 

Etkili sıcaklık toplamları 1 Ocaktan itibaren 40-80 gün-derece’yi bulduğu tarihte 
tuzaklar ağaçlara asılır ve hasat sonuna kadar kitlesel tuzaklama yapılır.  
Kitlesel tuzaklama yöntemiyle bu zararlıya karşı her ağaca bir adet eşeysel çekici 
tuzak asılarak uygulanır (Şekil 89).  
Tuzaklar yerden 1.5-2.0 m yüksekliğe ve açık tarafı hakim rüzgar yönüne gelecek 
şekilde “Pherocone” tuzaklardan ağaç başına bir adet asılır. Tuzaklar haftada bir 
kontrol edilip toplanan kelebekler uzaklaştırılmalı, yapışkan tablalar gerektiğinde 
değiştirilmelidir. Eşeysel çekici tuzakların kapsülleri sıcaklığa bağlı olarak 4-6 
haftada bir değiştirilir.  
Aynı bahçede en az iki yıl üst üste uygulanması sonucunda, popülâsyon baskı 
altında tutulabilmektedir.  
b) Şaşırtma tekniği: 
Elma içkurdu popülasyonunun izlenmesi için, Pherocon tipi eşeysel çekici tuzaklar 
1 Ocak’ tan itibaren etkili sıcaklıklar toplamı (EST)1 40-80 gün-derece civarına 
ulaştığında (mart sonu-nisan başı) çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra 
bahçenin ortalarında bulunan elma ağacının tacının dış kısmına ve yerden 1.5-2 m 
yükseğe ve hakim rüzgar yönünde 5 hektara 1 adet gelecek şekilde asılır. Tuzak-
lardaki feromon kapsülleri 4-5 haftada bir, yapışkan tablalar ise gerektiğinde de-
ğiştirilir. Tuzaklar ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez kontrol edilir. 
İlkbaharda tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte çiftleşmeyi engelleme 
tekniğinin uygulandığı bahçeye hektara 1000 adet gelecek şekilde Isomate-C-Plus 
tipi yayıcılar hemen asılır. Her ağacın dört yönüne birer adet olmak üzere dört, 
sınırdaki ağaçlara ise sekiz adet olarak, ağaç yüksekliğinin 2/3’ünün üzerine yan 
dallara asılır. Bu yayıcıların etki süresi 120-140 gün olması nedeniyle sezon 
boyunca bir kez kullanılabilmektedir.  

1 EST (gün-derece)= ∑[(maksimumºC + minimumºC):2]- 10 
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Ülkemizde Elma içkurdu’na karşı çiftleşmeyi engelleme yönteminde, her biri 165 
mg feromon içeren Isomate-C-Plus tipi yayıcılar ruhsatlıdır (Şekil 90a).  

Bu yayıcılar 1000 adet/ha dozunda bahçeye homojen olarak dağıtılmalı ve 
sınırlarda daha yoğun kullanılmalıdır. Ayrıca yöntemin uygulanacağı alan en az 5 
ha büyüklüğünde olmalıdır.    

 

 
Şekil 90. Çiftleşmeyi engelleme yönteminde kullanılan Isomate-C-Plus 

tipi yayıcıların elma ağacı üzerine asılışı (a) ve etki 
mekanizması (b). 

Çiftleşmeyi engelleme yönteminden olumlu sonuçlar alabilmek için; 
1. Yöntemin kullanılacağı bahçelerde izolasyonun iyi sağlanması, mümkün 

olduğu kadar geniş alanlarda uygulanması ve sınırlarda daha fazla sayıda 
yayıcı kullanılması, 

2. Popülâsyonun eşeysel çekici tuzaklarla takip edilmesi, düşük ve orta 
yoğunluktaki popülâsyonlarda kullanılması, 

3. Yayıcıların bahçelere ilkbaharda tuzaklarda ilk ergin yakalanması ile birlikte 
hemen asılması, 

4. Yöntemin uygulandığı bahçelerde özellikle döllere ait larva çıkışlarında 
meyve sayımlarının titizlikle yapılması, 

a 

b 
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5. Popülâsyonun yüksek olduğu ve uçuş süresinin uzun olduğu yıllarda uygun 
bir insektisitle kombine edilmesi, 

6. Kullanılan yayıcıların taze olması gerekmektedir. 
Yöntemin spesifik oluşu ve doğal dengeyi koruyucu olması nedeniyle ülkemizde 
ekolojik tarım üreticileri tarafından kullanılması birinci derecede alternatif bir 
yöntem olarak görülmektedir. 
Eşeysel çekici tuzaklarda ilk erginin yakalanmasıyla birlikte, denemeye alınan ve 
Elma içkurdu feromonu içeren yayıcılar, elma bahçesine firmasının önerdiği 
şekilde ağaçlara bağlanır. Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı 
elma bahçesi varsa, buradan çiftleşmiş dişi bireylerin göçünü engellemek yani 
izolasyonu sağlamak gerekir. Bu amaçla, çiftleşmeyi engelleme yönteminin 
uygulandığı elma bahçesine sınır olan bahçelere de 30 m genişliğinde yayıcılar 
asılarak bir tampon bölge oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu tampon bölgede de 
tavsiye edilen aynı yayıcı yoğunluğu kullanılır.  
Uygulama, elma meyvelerinin hasat edildiği döneme kadar devam eder. 
5.4. Kimyasal Mücadele 
5.4.1. İlaçlama zamanı 
Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları 
ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce 
öldürmektir. Ancak, bu mücadelede üründe %2’ye kadar zarar göz ardı edilebilir. 
Bu nedenle, zararlının popülâsyon seviyelerinin bilinmesi ayrı bir önem taşır. 
Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ve yoğunluğun 
tespit edilmesinde aşağıda verilen tahmin ve uyarıdaki yöntemler kullanılmaktadır. 
Bu yöntemlere göre ilaçlamaya karar verdikten sonra birinci döle karşı 2, ikinci 
döle karşı 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama 
yeterli olmaktadır. 
a) Eşeysel çekici tuzak yöntemi 
Eşeysel çekici tuzaklar, hem ilaçlama zamanının, hem de yoğunluğun belirlen-
mesinde kullanılır.  
Eşeysel çekici tuzaklar 1 Ocak’tan itibaren etkili sıcaklık toplamı ılıman bölge-
lerde 40, soğuk bölgelerde 80 gün-dereceye ulaştığında, her bahçeye birbirinden 
30-35 m mesafede olmak üzere, her 100 ağaca bir tuzak gelecek şekilde, kelebekler 
çıkmadan önce en az 2 tuzak asılır. Tuzaklar ağaç tacının dış kısmına ve güney 
yönüne, yerden 1.5-2 m yükseğe asılır (Şekil 91). 
Tuzaklar ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez, ilk kelebek yakalan-
dıktan sonra haftada bir kontrol edilir. Haftalık kontrollerde yakalanan kelebekler 
sayıldıktan sonra, yapışkan tabla üzerinden alınır. Tuzaklarda kışlayan dölde iki 
hafta üst üste toplam 6 kelebek, yaz döllerinde ise haftada 3 kelebek yaka-
landığında bu bahçede ilaçlama gerekir.  
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Diğer bir ekonomik zarar eşiği ise birinci döl ilk larva çıkışına kadar, tuzak başına 
10 kelebek yakalanmasıdır. Bu durum ilaçlama için gerekli yoğunluğun olduğunu 
gösterir. 

 

 
 

 

Şekil 91. Elma içkurdu mücadelesinde 
kullanılan tuzaklar. 

İlk kelebek çıkışından itibaren, etkili sıcaklık toplamı 150 gün-dereceye ulaştığın-
da ilk larvanın çıktığına karar verilir. Bu sonuç yumurtanın izlenmesi ile teyit edil-
melidir. 
Hasat zamanına kadar tuzaklar bahçede bırakılır ve kapsüller 4-6 haftada bir, 
yapışkan tablalar ise kirlendiğinde veya özelliğini kaybettiğinde yenilenir. 
b) Meyvelerin kontrolü yöntemi 
Meyvelerin kontrolü, hem ilaçlama zamanının, hem de yoğunluğun belirlenme-
sinde kullanılır. Özellikle birinci dölde, ilk larva girişinin ve dolayısıyla 1. 
ilaçlama zamanının tespitinde, ikinci dölde ise daha çok yoğunluğun belirlenme-
sinde kullanılır.  
Bahçelerdeki ağaçlar üzerindeki meyveler, koparılmadan gözle kontrol edilerek 
larva girişleri aranır. Bahçede tesadüfen seçilen en az 20 ağaçta, farklı yönlerden 
25’er meyve olmak üzere toplam 500 meyve, koparılmadan gözle kontrol edilerek, 
meyvelerde %2 giriş görüldüğünde, o bahçede ilaçlama için gerekli yoğunluğun 
olduğuna karar verilir.  
c) Etkili sıcaklıklar toplamı yöntemi 
Günlük maksimum ve minimum sıcaklık ortalamalarından, gelişme eşiği (10°C) 
çıkarılarak her döl için etkili sıcaklık toplamları (EST)1 hesaplanır. Bu amaçla 

1  EST (gün-derece)= ∑[(maksimumºC + minimumºC):2]- 10 
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meteorolojik verilerin alınması için elektronik rasat istasyonlarından faydalanılır 
(Şekil 92). Ayrıca sıcaklık değerleri elektronik tahmin cihazları ile alınıp 
hesaplamalar bilgisayar yoluyla daha sağlıklı olarak yapılabilmektedir. 

1 Ocak’tan itibaren etkili sıcak-
lıkların kümülatif toplamı 250 gün-
dereceyi veya cinsel çekici tuzaklar-
da ilk kelebek yakalandıktan sonra 
150 gün-dereceyi bulduğunda 1. döl 
larva çıkışı, 800 gün-dereceyi buldu-
ğunda ise 2. döl larva çıkışı teorik 
olarak beklenir.  

Yumurtalar bırakıldıktan sonra 90 
gün-dereceye ulaşıldığında teorik 
olarak larva çıkışı olacağı kabul 
edilir. Bu sonuç yumurtanın izlen-
mesi ile teyit edilmelidir. 

d) Tuzak bant ve kültür kutusu yöntemi 
Bu yöntem fazla işgücü istediğinden tahmin ve uyarı siste-minin yeni uygulana-
cağı yerlerde yapılmaktadır. 

Elma içkurdu’nun ergin çıkışını tespit etmek amacıyla, bahçelerden gelişmesini 
tamamlayan larvalar tuzak bant yöntemiyle toplanır. Bu amaçla, haziranın ilk 
haftasında, 100 ağaçlık bir bahçede 40 ağacın gövdesine yerden 50 cm yüksekliğe 
2.5-3 cm eninde şerit halinde oluklu mukavvalar iki kat halinde sarılarak, 
larvaların buralara gelmesi sağlanır (Şekil 93). 

I. dölün ilaçlama zamanı: Bir önceki yıl ağaç 
gövdesine sarılan tuzaklarda diyapoza girmiş 35 
larva bulunması halinde, bir sonraki yılda birinci 
döle karşı ilaçlama gerekmektedir.  

Elde edilen larva veya pupalar kültür kutularına 
alınır. Ertesi yılın ilkbaharında nisan ortaların-
dan itibaren ilk kelebek çıkışına kadar her gün, 
daha sonra haftada iki kez kontrol edilerek ergin 
çıkışları izlenir.  

Kültür kutularında ergin çıkışının başlamasından 
itibaren 3 gün süre ile her gün çıkan kelebekler 
cam tüplere alınarak, ağaçların güney yönlerinde 
seçilmiş uygun birer dala geçirilmiş, silindirik 
şekilde şifon dal kafeslere gruplar halinde Salı-

nır. Yeterli sayıda yumurta bırakıldığı tespit edildikten sonra dal kafesi çıkartılır ve 
dal işaretlenir. Yapraklara, meyvelere ve sürgün üzerine bırakılmış yumurtalar 

  
Şekil 92. Elektronik rasat istasyonu. 

 
Şekil 93. Tuzak bantta diyapoza 

giren larvalar ve pupalar. 
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işaretlendikten sonra (Şekil 94a), embriyo gelişmesi izlenir. Yumurtalarda kırmızı 
halka görüldüğünde (Şekil 86d), ilaçlama hazırlıklarını yapmaları için üreticiler 
uyarılır ve ilk larva çıkışı olduğunda (Şekil 94b) ise ilaçlama yaptırılır. 

Yaz döllerinin ilaçlama zamanları: Yaz döllerinin ilaçlama zamanları, ağaç 
gövdelerine sarılan bantların çıkarılarak içerisindeki larvaların sayılması ile 
belirlenir (Şekil 83). Bahçedeki ağaçlarda ortalama 40 kuşakta toplam “5 adet 
larva+pupa+pupa gömleği” bulunması ilaçlamayı gerektirmektedir.  

 
Şekil 94. Meyve üzerinde işaretlenen yeni bırakımış yumurta (a) ve yumurtadan 

yeni çıkan larva (b). 

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 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya 
yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

5.4.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların iç, dış ve tepe kısımlarında bulunan tüm organlarının iyice ilaçlanma-
sına özen gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kimyasal mücadele: Hazirandaki normal meyve dökümünden sonra, 100 ağaçlık 
bahçede en az 5 ağaçta yere dökülen meyveler, haftada bir, zarar görmüş ve sağlam 
olarak sayılıp, zarar oranı hesaplanır.  

Hasatta ise sayım ağaçlarının her birinde en az 300 meyve kontrol edilir ve 
bulunan zarar görmüş meyve miktarı, o ağacın tahmini olarak belirlenen toplam 
meyve sayısına oranlanarak hasattaki zarar oranı hesaplanır.  

Yere dökülen ve hasattaki toplam zarar oranı %2’nin altında ise mücadele başarılı 
kabul edilir. 

Şaşırtma tekniği: Hasat öncesi yapılan değerlendirme sayımında, kurtlu meyve 
oranı (zarar oranı), çiftleşmeyi engelleme yönteminin uygulandığı elma bahçesinde 

a b ©Cevdet ZEKİ ©Cevdet ZEKİ 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 155 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV   YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI 

ortalama %5-6 ve altında ise, yöntem tek başına yeterli ve başarılı olarak kabul 
edilmelidir.  

 
ELMA PAMUKLUBİTİ 

Eriosoma lanigerum (Hausm.)  
(Hemiptera: Pemphigidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kışlık formları (kanatsız viviparlar) çok koyu nefti yeşil, siyahımsı; özellikle baş 
ve göğüs çok koyu renktedir. Vücut uzunluğu 0.6-0.7 mm’dir. Kanatsız yazlık 
formları (yaz viviparları) pembemsi, kırmızımsı kahverengi; abdomeninin uç tarafı 
daha koyu, iplik gibi mum salgısı ile kaplıdır (Şekil 95a). Zararlı üzerindeki beyaz 
pamuklar kendi salgıları olup, onları koruyan bir çeşit maskedir (Şekil 95c, 96). Bu 
örtü kışlık formlarında çok azdır. Bu pamuklu örtüden dolayı zararlıya Elma 
pamuklubiti denmiştir. Anteni 6 segmentlidir. Vücut uzunluğu 2.0-2.5 mm’dir. 
Kanatlı formlarda vücudun genel rengi açık kahverengidir(Şekil 95b). 

 
Şekil 95. Elma pamuklubiti’nin kanatsız (a) ve kanatlı dişisi (b), salgıladıkları 

pamuklar altında beslenen bireyler (c). 
Zararlı kışı ağaçların kabukları arasında, kök boğazı ve kalın köklerde ergin dişi 
yada çeşitli larva dönemlerinde geçirir. Soğuk geçen kış aylarında kök boğazı ve 
kalın köklerde toplanan larvalar –25°C’ye kadar dayanır, olgun larvalar ise ölürler. 
Genellikle mayıstan itibaren yaşlı dallar ve genç sürgünlerde ilk koloniler görülür 
(Şekil 96c,d,e).  

Mumsu iplikler altında olan bu larvalar kışlayan larvalardan kolayca ayırt 
edilebilir. Çoğalma döllemsizdir. Bir dişi yaklaşık 100 yavru verir. Fazla sıcak ve 
kuru hava ile rüzgârlara açık yerler zararlının gelişmesi için elverişli değildir. 
Yazın özellikle ortalama 23°C’nin üzerindeki sürekli sıcaklıklarda popülâsyonda 
ani azalmalar görülür. Yaz ortalarında oluşan kanatlı dişiler, öteki ağaçlara uçarak 
bulaşmayı yaygınlaştırırlar. Yılda 10-12 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞ 
Bitki özsuyu emerek beslenirler. Bu esnada bitkiye verdikleri toksik maddeler 
urların ve şişkinliklerin meydana gelmesine ve ağaçlarda şekil bozukluklarına 
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neden olur (Şekil 96a,b). Bulunduğu ağaçlar zayıf düşer, verim azalır ve sekonder 
zararlıların saldırısına uğrar. 

Bulaşık fidanlar ile yurdumuzun hemen hemen tüm bölgelerine yayılmış durum-
dadır. 

 

 
Şekil 96. Elma pamuklu biti’nin kökboğazında (a) ve gövdede (b) meydana getirdiği urlar 

ile sürgünlerde (c,d) ve dalın budama yerinde (e) oluşturduğu koloniler. 
3. KONUKÇULARI 
Bu zararlının en önemli konukçusu elma ve karağaç olup, nadiren armut, ayva, 
yabani dişbudak, alıç ve kocayemişte de bulunur. Daha çok ekşi elma çeşitlerini 
tercih eder. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Bu zararlının Aphelinus mali Hold. (Hym.: Aphelinidae) adlı parazitoiti önemlidir 
(Şekil 97). Orta Anadolu Bölgesi için parazitlenme oranı %70’dir. Bunun dışında, 
predatör olarak birçok Coccinellid ve Syrphid larvaları da etkilidir. 

©Özkan BOZBEK ©Özkan BOZBEK ©Özkan BOZBEK 
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Şekil 97. Aphelinus mali [a: Ergin; b: Erginin konukçusunu parazitlemesi; c: Parazitoitin, 

konukçusundaki biyolojik dönemleri (larva, pupa ve ergin çıkışı)] ve doğada 
parazitlediği ve çıkış yaptığı pamuklubitler (d). 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler  
Bu zararlıya dayanıklı ve hassas elma çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin 
Transparente, Blance, Starking vb. çeşitler zararlıya karşı hassas olduğu halde 
Golden Delicious, Jonathan, Amasya elması ve özellikle Amasya misketi gibi 
çeşitler daha dayanıklıdır.  
Bahçede kültürel işlemler (budama, toprak işlemesi) yapılırken mümkün olduğu 
kadar ağaçları yaralamaktan kaçınılmalıdır. Meydana gelecek yaralara ardıç 
katranı sürülmelidir.  
5.2. Biyolojik Mücadele 
Bugün ülkemizin her tarafında bulunan A.mali’nin Elma pamuklubitini hiç 
ilaçlamaya gerek kalmadan baskı altında tuttuğu bilinmektedir. Ancak yoğun ve 
gelişigüzel ilâçlamaların yapıldığı bahçelerde A.mali zarar gördüğü için, Elma 
pamuklubiti sorun haline gelmektedir. Bu nedenle, A. mali’nin fazla bulunduğu 
meyve bahçelerinden parazitli dallar getirilerek, parazitoit bulunmayan bahçelere 
bulaştırılmalıdır. 
Karıncalarla mücadele ederek A.mali’nin etkinliği artırılabilir. Eğer varsa 
karıncalara karşı, ilkbaharda ağaçların kök boğazı civarı ilaçlanır.  
5.3. Kimyasal Mücadele  
Elma pamuklubiti’nin önemli bir parazitoiti olan A.mali’nin bulunduğu yerlerde  
ilaçlamadan kaçınılmalı veya seçici bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Sadece 
bulaşık olan dallar ve gövdenin ilâçlanması daha uygundur.  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Elma pamuklubiti’nin bulunduğu ağaçlarda etkin bir parazitlenme yoksa ilaçlama 
yapılmalıdır. Parazitlenmenin yüksek olduğu yerlerde ise ilaçlamadan 
kaçınılmalıdır. 

a 

b 

c ©Özkan BOZBEK d 
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Mayıstan itibaren yapılan kontrollerle, sürgünlerin %10’unda Elma pamuklubiti 
kolonisi saptanınca mücadele yapılır. Yeni bulaşmalar olduğu takdirde 15 gün 
sonra ilaçlama tekrar edilir.  
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 
5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama uygulamasında ağaçların tümüyle ilaçlanmasına ve püskürtme ile pamuk 
yığınlarının dağıtılmasına özen gösterilmelidir. Karıncalara karşı ağaçların kök 
boğazı civarı ilaçlanır.  

ELMA PASAKARI 
Aculus schlechtendali (Nal.) 

(Acarina: Eriophyidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
İğ şeklinde, sarımsı kahverenginde ve uzunluğu 0.16-0.18 mm’dir. İki çift bacaklı 
ve gözle görülemeyecek kadar küçüktür (Şekil 98a). 

Kışı ergin dişi döneminde, gevşek yapılı ağaç kabukları altında, tomurcuklara 
yakın yarık ve çatlaklarda, sürgünlerde, tomurcuk pulları altında guruplar halinde 
geçirir. Tomurcukların patlamasıyla ortaya çıkan zararlı, gelişmekte olan çiçekler 
ve yaprak dokusu üzerinde beslenmek amacıyla, ayrılan çiçek tomurcuklarına 
saldırır ve aynı zamanda kabarmakta olan odun gözlerine de geçerler.  

Mayısta ortaya çıkan erkek ve yazlık dişi bireyler çiftleştikten sonra, dişiler 
yumurtalarını çiçek tomurcukları ile odun gözlerinin yeşil aksamı üzerine 
bırakırlar. Çiftleş-meleri ilkbahar ve yaz süresince devam eder ve döller birbirine 
karışır. Kışlık dişi formu haziran sonu veya temmuz başlarında gözükür ve artmaya 
başlar. Zararlı popülâsyonu çok hızlı bir şekilde çoğalır, yazın yumurtadan ergin 
oluncaya kadar geçen gelişme süresi 1-2 haftadır. Zararlı ağustos ayında çok fazla 
sayıda (yaprak başına yüzlerce birey) ve genellikle yaprakların alt yüzlerinde 
bulunurlar. Daha sonra zararlı popülâsyonu hızla düşer ve kışı geçirmek üzere 
ergin dişiler kışlama yerlerine çekilir. 
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Şekil 98. Yaprak üzerinde beslenen Elma pasakarı bireyleri (a) ve meyvede meydana 

getirdiği paslanma (b). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Zararlı, yaprakların alt yüzünde keçeye benzer düzensiz şekil bozukluğuna neden 
olur, yaprakların alt yüzü donuk ve solgun, benekli bir görünüm alır. Akar ile 
yoğun olarak bulaşık yapraklar gümüşi bir renk alır ve daha sonra pas rengine veya 
kahverengine dönebilir. Şiddetli zarar görmüş yapraklar zamanla kuruyup büzülür, 
ağacın sürgün gelişimi zayıflar. Bazen de zararlı, meyvelerde paslanma meydana 
getirerek (Şekil 98b), meyvenin pazar değerinin düşmesine neden olabilir.  
Nadiren ekonomik önemde zararlı olmaktadır. Ancak bilinçsiz ve düzensiz 
ilaçlama yapılan bahçelerde zaman zaman görülen ve ekonomik önemde zarar 
yapabilen bir akardır. 
3. KONUKÇULARI 
Öncelikle elmada yaygın olarak bulunur. Armutta da zarara neden olabilir. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Predatörler: 

Typlodromus pyri Scheut  (Acarina: Phytoseiidae)   
Amblyseius spp.  (Acarina: Phytoseiidae) 
Orius spp.  (Hem.: Anthocoridae ) 
Orius vicinus (Rib.)  (Hem.: Anthocoridae ) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Biyolojik mücadele 
Doğal düşmanlarının korunması ve etkinliklerinin arttırılması için ilaçların 
seçimine ve ilaçlama zamanlarının ayarlanmasına özen gösterilmelidir. Faydalı 
akarlardan T. pyri’nin bulunduğu elma bahçelerinde ağustos ayında kesilen ince 
dalların bu faydalı akarın bulunmadığı bahçelerdeki elma ağaçlarına asılarak T. 
pyri’nin bulaşması ve popülâsyon oluşturması sağlanabilir. 
5.2. Kimyasal Mücadele 
Bu zararlıya karşı zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. 

a b 
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5.2.1. İlaçlama zamanı 
Elma pasakarı’nın mücadelesine karar vermek için çiçeklenme öncesi ve 
çiçeklenme sonrası kontroller gereklidir. Mayısta 100 yaprakta yapılan sayımlarda 
yaprak başına ortalama 300-400 akar, ağustos ve eylül aylarında ise yaprak başına 
ortalama 700-1000 akar bulunursa ilaçlama yapılır. Sayımlar, hazirandan 
başlayarak sürgünlerin uçtan itibaren 1/3’lük kısmındaki yapraklarda akar 
fırçalama aleti ile yapılır. 
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama yaparken sürgün ve yaprakların alt yüzlerinin iyice ilaçlanmasına özen 
gösterilmelidir. 

ERİK İÇKURDU 
Cydia funebrana (Treit.)  

(Lepidoptera: Tortricidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin koyu gri-boz renkli, üst kanatlarının alt kısmında düz bir çizgi ve koyu gri 
renkte küçücük noktacıklar vardır (Şekil 99a). Alt kanatlar daha açık renkli ve 
kenarları boz-sarı saçaklıdır. Kanat açıklığı 13-15 mm’dir. Yumurtalar basık-oval, 
uzunluğu ortalama 0.7 mm olup, yeni bırakıldığında beyazımsı, sonraları sarımsı 
renge döner (Şekil 99b). Yumurtadan yeni çıkmış larva 0.4 mm uzunluğunda, üstü 
pembe, karın tarafı açık pembe, baş ve toraks ise siyahtır. Gelişmesini tamamlamış 
olan larva 15 mm uzunluğundadır (Şekil 99c). Son abdomen segmentinde tarak 
şeklinde 3-6 diş vardır. Pupa açık sarı-kahve renkli, 6.5 mm uzunluğundadır. 
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Şekil 99. Erik içkurdu ergini (a), yumurtası (b), meyve içinde zarar yapan 
larvası (c) ve zarar nedeni ile meydana gelen zamk akıntısı (d). 

Kışı genellikle dalların çatalları arasında bazen de yan dallar üzerinde kuru ve 
pürüzlü kabuk altında, yarıklarda, gövdelerin dibindeki oyuklarda, sıkı örülmüş bir 
koza içinde olgun larva olarak geçirirler. İlkbaharda pupa olurlar. Mayısın ilk 
haftasında kışlayan pupalardan kelebekler çıkmaya başlar ve bu uçuş haziranın 
sonuna kadar devam eder. En çok kelebek çıkışı mayısın sonuna doğru olur. 
Kelebekler gündüzleri yaprakların alt yüzeyine veya ağaçların gövde ve dallarında 
hareketsiz kalır. Alacakaranlıkta ve gece faaliyete geçerler. Çıkışlarından bir süre 
sonra çiftleşip, yumurtalarını genellikle meyvelere, nadir olarak da yaprakların 
diplerine veya sürgün ve dalların üzerine bırakırlar. Birinci döle ait dişiler 
ortalama 18 yumurta bırakır. Dişinin yumurta bırakması için optimum şartlar; 17-
22°C sıcaklık ve %58-77 orantılı nemdir. 

Yumurtalar gelişmesini 8-14 günde tamamlar. Kışlayan dölün larvaları mayısın 
sonu ve haziranın ilk haftasında çıkmaya başlar. Yumurtadan yeni çıkan larvalar ağ 
örerek, henüz fındık büyüklüğünde olan meyveye girerler. Meyveye giren larva 
helezon şeklinde sapa doğru ilerler ve meyvenin etli kısmı ile beslenir. Zarara 
uğramış meyveler menekşe rengi alır ve bir müddet sonra larvayla beraber 
dökülürler. Larva, gelişmesini 14-30 günde genellikle tek meyvede tamamlar. 
Haziranın üçüncü haftasından itibaren olgun larvalar meyveyi terk ederek sap 
dibinde açtıkları delik ağzında veya yaşlı kabukların altında pupa olurlar. 

a b 

c d 
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Haziranın üçüncü haftasında başlayan pupa devresi, temmuzun son haftasında 
biter. Birinci döle ait pupalardan çok azı diyapoza girer. 
İkinci döle ait kelebek çıkışı temmuz ortasında başlar ve ergin uçuşu ağustosun 
ortasına kadar sürer. İkinci döle ait kelebekler ortalama 24 (en çok 68) yumurta 
bırakabilir. İkinci dölün yumurtaları 6-13 günde açılır. Genel olarak bir meyvede 
bir larva bulunur. İkinci dölün zararı birinci döle nazaran çok daha fazla olup, 
bazen bu oran %70’e kadar çıkar. 
Genellikle yılda 2 döl veren Erik içkurdu, sonbaharın ılık geçtiği yıllarda, üçüncü 
döl de verebilir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Erik içkurdu’nun larvaları, eriğin meyvelerinde zarar yapar. Larvalar genellikle sap 
dibinden, yanlardan ve iki meyvenin birbirine değdiği yerlerden girer. Meyvenin 
hemen kabuk altını tipik olarak oyarlar ve meyve etinde tünel açarak çekirdeğe 
kadar ulaşırlar (Şekil 99a). Birinci döle ait larvalar bazen birden fazla meyvede 
beslenebilir. Dolayısıyla bir meyvede bazen birden fazla giriş deliği bulunabilir. 
İkinci döle ait larvalar ise 1-3 meyvede zarar yapabilirler. Zarar görmüş meyveler 
zamk çıkarırlar (Şekil 99d). 
Ülkemizin erik yetiştirilen tüm bölgelerinde görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Başlıca konukçuları erik, kayısı, akdiken ve kirazdır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Bu zararlının bazı larva ve pupa parazitoitlerinin olduğu bilinmektedir. Orta 
Anadolu Bölgesinde, Erik içkurdu yumurtalarında Trichogramma sp. (Hym.: 
Trichogrammatidae) saptanmıştır. Bu parazitoit oldukça yaygın olup, bu zarar-
lıların yumurtalarını %30’a varan oranlarda parazitleyebilmektedir. 
 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Mekanik Mücadele 
Kurtlu meyveler toplanarak toprakta açılan derin çukurlara gömülmelidir. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. 
5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
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Eşeysel çekici tuzaklarda ilk kelebek görüldükten 2-3 hafta sonra veya meyvelerde 
yumurtalar görülür görülmez ilk ilaçlama yapılır ve ilacın etki süresi dikkate 
alınarak ilaçlama tekrarlanır.  
İkinci döle ait kelebekler %30-40 oranında çıktığı zaman bu döle karşı ilk ilaçlama 
yapılır ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlama tekrarlanır.  

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 
Motorlu yüksek basınçlı pülverizatör kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalarda tüm ağacın ve meyvelerin iyice ıslanması gerekir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hasatta ilaçlı ve kontrol parsellerinden alınacak 100’er adet meyve kontrol 
edilerek kurtlu meyve oranı bulunur.  

 

 
ERİK KOŞNİLİ 

Sphaerolecanium prunastri (Boy.)  
(Hemiptera: Coccidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin dişi yarım küre şeklinde, bombelidir. Renk koyu kahverengi veya parlak 
koyu esmerdir. Vücut uzunluğu 3.0-3.5 mm, genişliği 2.5-3.0 mm, yüksekliği ise 
2.0-2.5 mm’dir (Şekil 100).Yumurta ergin dişi kabuğunun altında toz gibi görünür. 
Bir dişi kabuğunun altında 2000-3000 yumurta bulunabilir. Yumurtadan yeni 
çıkmış olan hareketli larvalar pembemsi-turuncu renkte ve yassı yapılı olup, 
antenleri ve bacakları mevcuttur; kendini dal üzerinde sabitleyene kadar 
hareketlidir (Şekil 100b,c). İkinci dönemde bacak ve antenler kaybolur, kendisini 
dal üzerinde sabitler ve üzerinde kabuk oluşmaya başlar.  

Kışı ikinci dönem nimf halinde geçirir. Ege Bölgesinde, mart sonunda havaların 
ısınmasıyla birlikte gelişmeye başlayan nimfler, nisan sonunda ergin olur. Mayıs 
başından itibaren yumurtalar görülmeye başlar. Mayıs ortasında ilk hareketli nimf 
görülür. Karadeniz Bölgesinde ilk hareketli nimfler haziran başında görülür. Yılda 
1 döl verir. 
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Şekil 100. Erik koşnili’nin dişileri (a), birinci dönem nimf (b), dal üzerinde gezinen 

nimfler (c), ikinci dönem nimfler (d) . 
 

 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Zararlı, gövde ve kalın dallarda koloniler oluşturur (Şekil 101a,b). Ergin ve 
nimflerin beslenmesi sonucu ağaçları zayıflatıp, dalları kurutmak (Şekil 102) ve 
yoğun tatlımsı madde salgılamak suretiyle iki şekilde zarar yapar.  

Emgi sonucunda dallarda ağaç tarafından salgılanan zamk akıntısı meydana gelir 
(Şekil 101c). Salgıladığı tatlımsı madde sürgün, yaprak ve meyvelere bulaştığında 
özellikle yeşil olarak tüketilen erkenci erik çeşitlerinde (Can eriği, Havran eriği 
gibi) hasadı güçleştirmektedir. Yurdumuzun bütün bölgelerinde rastlanır. 

    

©Cevdet ZEKİ ©Aziz ÖZKAN 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 

b a 

c d 

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN b c a 

a 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 165 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV   YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI 

Şekil 101. Erik koşnili kolonileri (a, b) ve koşnilin emgisi sonucunda meydana gelen zamk 
akıntıları (c). 

 

  
Şekil 102. Erik koşnili zararı nedeni ile kuruyan dallar ve ağaçlar. 

3. KONUKÇULARI 
Esas olarak sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunur. Bunlar içinde en çok 
eriklerde görülür. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Parazitoitleri: 
Coccophagus lycimnia (Walk.) (Hym.: Aphelinidae) 
Cocophagus scutellaris Dalm. (Hym.: Aphelinidae) 
Coccobius spp.  (Hym.: Aphelinidae)  
Metaphycus dispar (Merc.) (Hym.: Encyrtidae) 
Phaenodiscus aeneus (Dalm.)  (Hym.: Encyrtidae)   

Predatörleri: 
Orius minutus (L.)  (Hem.: Anthocoridae) 
Scymnus apetzi (Muls.) (Col.: Coccinellidae) 
S. interruptus (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus quadripustulatus (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Cybocephalus fodori E.-Y.  (Col.: Cybocephalidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Popülâsyonun çok yüksek olduğu yerlerde kış sonu veya ilkbahar başında yoğun 
bulaşık dallar kesilip budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca ağaçların 

©Aziz ÖZKAN ©Cevdet ZEKİ 
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kuvvetli bulundurulması, bakım işlemlerinin uygun olarak yapılması ve sık 
dikimden kaçınılması da genel kültürel önlemler arasında sayılabilir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğada zararlının pek çok doğal düşmanı vardır. Bunlar çoğunlukla zararlıyı baskı 
altında tutarlar. Bu nedenle ilaçlı mücadeleye karar verirken doğal düşmanların 
durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Kesin bir değer vermek güç olmakla 
birlikte ilkbaharda %50’nin üzerinde parazitlenme görülen bahçelerde ilaçlamaya 
gerek olmayabilir. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Zararlının çok yoğun olduğu bahçelerde kışın ağaçlar uyku döneminde iken kışlık 
yağlardan biri ile mücadele yapılabilir. Ancak zorunlu olmadıkça veya üst üste kış 
mücadelesi yapılmamalıdır. 

Kış mücadelesi yapılmadığı veya yeterli olmadığı takdirde, kışlık nimfler ergin 
döneme geçmeden önce (mart sonu-nisan başı) yazlık bitki koruma ürünleri ile 
ilaçlama yapılmalıdır. Bu dönemde de ilaçlama yapılmamış ise ilk nimf çıkışları 
takip edilerek, ilk çıkışlardan 15-20 gün sonra veya hareketli nimflerin çıkış oranı 
%60’a ulaştığında ilaçlama yapılmalıdır. 

 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Özellikle kış ilaçlamalarında, nimflerin daha çok dalların ve sürgünlerin alt 
kısımlarına yerleştikleri dikkate alınmalı ve ilaçlamalara ağaçların iç kısımlarından 
başlanmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kışın veya yazın yapılan ilaçlamadan 20 gün sonra bahçenin çeşitli yerlerinden 
tesadüfen alınan sürgünlerde en az 500 koşnil canlı ve ölü olarak sayılır. Kışın en 
az %95, yazın en az %90 ölüm, uygulamanın başarılı olduğunu gösterir. 
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FINDIK KOŞNİLİ  
(KAHVERENGİ KOŞNİL) 

Parthenolecanium corni Bouche  
(Hemiptera: Coccidae ) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin dişinin kabuğu yarım küre şeklindedir. Rengi başlangıçta koyu kahverengi 
olup üzerinde siyah ve sarı bantlar bulunmaktadır. Daha sonra bu renk açık 
kahverengine dönüşür. Kabuk buruşur ve üzerinde koyu renkli çukurluklar oluşur. 
Eski kabuklar ise koyu sarı veya açık kahverengidir. Çoğu kez üzerinde parazitoit 
çıkış delikleri görülür. Dişilerin, kabukla birlikte uzunluğu 3.5 mm, yüksekliği ise 
1.5-2.0 mm’dir. Ancak vücut büyüklüğü, bulunduğu konukçu bitkiye ve beslenme 
durumuna göre değişir (Şekil 103). 

Ergin erkekler de kahve renkli olup, iki kanadı, anten ve bacakları mevcuttur. 
Ayrıca abdomenin sonunda 2 adet beyaz uzantı bulunmaktadır.  

Dişinin kabuğu altında bulunan yumurtalar oval şekilde olup, renkleri önce beyaz, 
sonra krem ve pembemsi bir renk alır. Bazen aynı kabuk altında açık ve koyu 
renkli yumurtaları bir arada görmek mümkündür.  

 

 

 
Şekil 103. Fındık koşnili’in dişisi(a,b,c) ve dişi kabuğu üzerinde dolaşan 
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yumurtadan yeni çıkmış larvalar (d). 

Yumurtadan yeni çıkan hareketli larvalar açık sarı, sonraki dönemler ise 
kahverenginde olup, vücutları yassıdır (Şekil 103d). 

Kışı ağaçların genç dal ve sürgünlerinde 2. dönem larva halinde geçirir. İlkbaharda 
tomurcuklar açıldığı zaman beslenmeye ve gelişmeye başlar. Martın ilk 
haftasından itibaren erkek ve dişi koşnilleri birbirinden ayırmak mümkündür. 
Dişiler, kısa süre içinde gelişerek kabarık bir şekil alırlar ve renkleri de çok fazla 
değişim gösterir. Erkekler ise prepupa ve pupa dönemlerini geçirdikten sonra, 
kanatlı ergin halinde kabuğu terk eder ve uçarlar. Erkeklerin kabukları uzunca oval 
olup, dişilerinki gibi kabarık değildir. Kabuk rengi de beyazımsı-gridir. 

Olgun hale gelen erkek ve dişiler çiftleşir; çiftleşen dişiler, nisan sonu mayıs 
başından itibaren yumurta bırakmaya başlar. Hazirana kadar dişilerin kabuklarının 
içi yumurta ile dolar. Bir dişi ortalama 2070 (502-4025) adet yumurta bırakır. 
Yumurta bırakma 35-37 gün kadar sürer ve yumurtalar doğada 1-1.5 ay sonra 
açılır. Haziranın birinci veya ikinci haftasından itibaren yumurtalardan hareketli 
larvalar çıkmaya başlar. Bunlar, ağaçların taze yapraklarına geçer ve özellikle 
yaprakların altına damarlar boyunca yerleşir yaprakların özsuyunu emerler. Burada 
75-80 gün kadar beslenen larvalar, ikinci döneme geçer ve ağustosun sonundan 
itibaren dallara geçerek burada yerleşirler. Yapraklardan dallara geçiş, kasımın 
ortalarında tamamlanır. Dallarda, kışa kadar beslenerek zararını sürdüren 2. dönem 
larvalar, diyapoza girer ve bu şekilde kışı geçirirler. Yılda 1 döl verir. 

 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Kahverengi koşnilin larvaları yaprak, dal ve sürgünlerde; dişileri de dal ve 
sürgünlerde, bitki özsuyu emmek suretiyle zarar yaparlar. Yoğunluğun fazla 
olduğu meyve bahçelerinde ayrıca, salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde 
saprofit mantarların gelişmesi sonucu fumajin (karaballık) denilen dolaylı bir 
zarara da neden olurlar. Böyle ağaçlarda dal, sürgün, meyve ve yapraklar koyu bir 
renk alır. Bu gibi ağaçları kışın, kolayca fark etmek mümkündür. Gerek emgi, 
gerekse fumajin şeklindeki zarar nedeniyle sürgün ve dallar gelişemez, yapraklar 
zamanından önce dökülür, sonunda ağaçlar zayıf kalır, hatta kuruyabilir, meyve 
verimi ve kalitesi düşer. 

Kahverengi koşnile, yurdumuzun hemen her tarafında az veya çok rastlanır. 
Ancak, Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde 
yoğun olarak bulunur. 

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

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
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Kahverengi koşnilin, Brachytarsus fasciatus Forst. var. ventralis Rey (Col.: 
Anthribidae) adlı önemli bir predatörü saptanmıştır. Bundan başka bazı 
Coccinellid larva ve erginlerinin, Kahverengi koşnil larvalarını; predatör akarların 
da yumurtaları yedikleri belirlenmiştir. Ayrıca bazı parazitoitler ve mantarlar da bu 
zararlının doğal düşmanları arasındadır. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler  
Kahverengi koşnil ile yoğun bulaşık olan dal ve sürgünler, budama sırasında 
kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. 
5.3. Kimyasal Mücadele 
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Mayıs ve haziran aylarında yapılacak kontrollerde, tesadüfen seçilen 6 ağaçtan 
ikişer adet olmak üzere alınan 10’ar cm uzunluğunda toplam 12 dal alınır. Bu 
dallarda, altında yumurta bulunan en az 3 adet dişi koşnil görülmesi halinde 
bahçenin ilaçlanması gerekir. 
Bu zararlının mücadelesi, hareketli larva ile 1. ve 2. dönem larva dönemlerinde 
yapılmalıdır. Yaz ilaçlaması için en uygun ilaçlama zamanı, yumurtaların 
tamamının veya tamamına yakın bir kısmının açıldığı devredir. Bu da Orta 
Anadolu Bölgesi’nde haziran sonu-temmuz başına rastlar. Zamanında ve usulüne 
uygun olarak yapıldığı taktirde bir ilaçlama yeterlidir. İlaçlamada fazla acele 
edilmemelidir. Zira bu zararlının larva dönemleri çok uzundur. Dolayısı ile 
hazirandan sonbahara kadar, geniş bir mücadele periyodu bulunmaktadır. 
Popülâsyon yoğunluğunun yüksek olmadığı yerler ile parazitoit ve predatör 
faaliyetinin fazla olduğu yerlerde; ayrıca herhangi bir nedenle uygun kış ilaçlaması 
yapılan bahçelerde ve Elma içkurduna karşı düzenli ilaçlama yapılan bahçelerde, 
bu zararlıya karşı ilaçlı mücadele yapmaya gerek yoktur. 
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
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Dal sürgün ve yapraklar başta olmak üzere, ağaçların her tarafı iyice ilaçlan-
malıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan 25-30 gün sonra, bahçeyi temsil edebilecek 6 ağaç seçilir. Bunlardan 
10’ar cm uzunluğunda 2’şer dal ve her daldan da 2’şer yaprak alınarak, üzerindeki 
larvalar canlı ve ölü olarak sayılır. Ölüm oranı %98 veya daha yüksek ise ilaçlama 
başarılı kabul edilir. 

 

 

 

 

HAZİRAN BÖCEĞİ (Polyphylla spp.) VE 
MAYIS BÖCEĞİ (Melolontha spp.) 

(Coleoptera: Scarabaeidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ülkemizde çeşitli meyve fidanı ve ağaçları ile asmaların köklerinde zarar yapan  
Polyphylla, Melolontha, Anomola, Cetonia ve Anoxia cinsine bağlı türler 
bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemlileri Polyphylla turkmenoglui Petr., P. fullo 
L. ve Melolontha melolontha L.’dir. Larvaları halk arasında “kadı lokması” veya 
“manas” olarak isimlendirilir.  

Haziran böceği (Polyphylla spp.): 
Dişileri oldukça büyük olup büyüklükleri 40 mm’ye ulaşır. Antenleri küçük ve ucu 
topuzludur. Erkeğin vücut uzunluğu 28-30 mm, antenleri büyük, yelpaze şeklinde 
ve 7 parçalıdır. Elitra, kırmızımsı kahverengi zemin üzerine küçük ve değişik 
şekilde lekeler halinde ve çok sık beyaz pulcuklarla kaplıdır (Şekil 104a). 

Yumurtaları ilk günler mat krem renginde olup, zamanla pembemsi krem rengine 
döner. Yumurtalar bırakıldığında 2.8-3.0 mm kadardır. Açılmaya yakın hemen 
hemen iki katı büyüklüğe ulaşır. 
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Şekil 104. Haziran böceği ergini (a) ve larvaları 
(b,c). 

Larva büyük, etli, sarımsı renkte olup, “C” şeklinde durur. Üzeri ince ve seyrek 
kıllarla örtülüdür. Baş büyük, bal renginde ve öne doğru meyillidir. Toraks 
kısmında iyi gelişmiş üç çift bacak bulunur. Bunları yürümekten ziyade toprağı 
kazmak için kullanır. Abdomenin son halkası diğerlerinden daha büyüktür. Olgun 
larva 70-80 mm büyüklüğe ulaşır (Şekil 104b,c). Larva, topraktan ördüğü mun-
tazam bir yuva içinde prepupa ve pupa olur. Pupa 40-50 mm boyunda ve koyu 
kahverengidir. 

Erginler haziranın ikinci yarısı ile temmuzun ilk yarısı akşamüzeri güneş battıktan 
sonra uçuşur, çiftleşir ve tekrar toprağa girerler. Çiftleşen dişiler yumurtalarını 
toprağın 18-20 cm derinliğine gruplar halinde bırakır. Yumurtalar temmuz 
sonlarına doğru açılır.  

Çıkan larvalar ilk önce toprak humusu ile beslenir. Ağustos ve eylülde ikinci 
dönem larva meydana gelir ve köklerde beslenmeye başlar. Kışı bu dönemde 
geçirirler. Martta tekrar beslenmeye başlar, mayıs sonu ve haziranda üçüncü 
dönem larva olur ve yaz boyunca beslenir. Kışı istirahat halinde geçirdikten sonra 
ilkbaharda bir süre zarar yapmaya devam eder. Beslenmeleri sona erince prepupa 
ve pupa dönemlerini geçirerek ergin olurlar. Genellikle 2-2.5 yılda bir döl verirler. 

Mayıs böceği (Melolontha spp.): 

Erginleri 2.5-3.0 cm boyunda, genellikle kızıl kahverengi görünüştedirler. Toraks 
parlak siyah olmasına rağmen, üzeri sarı-gri sık tüylerle kaplı bulunduğundan, esas 
rengi belli olmaz. Elitranın üzerinde birbirine paralel uzayıp sonunda birleşen çizgi 
şeklinde çıkıntılar vardır. Elitra abdomeni tamamen örtmez, son 3 abdomen halkası 

©F.Özlem ALTINDİŞLİ ©Aziz ÖZKAN a b 

c ©Cevdet KAPLAN 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 172 

T 
A 

G 
E 

M



   ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                              CİLT IV 

açıkta kalır. Dişilerin anteni küçük, erkeklerinki ise büyük ve yelpaze şeklindedir 
(Şekil 105a,b). Abdomen parlak siyah, yanlarında üçgen şeklinde 5 adet beyaz 
leke vardır. Yumurta oval, krem renginde ve 2 mm boyundadır. 

Karakteristik olarak, larva “c” şeklinde durur, tombul ve beyazdır. Üç çift bacağı 
vardır. Vücudun son halkası çok büyümüş ve şişkin bir hal almıştır. Bu kısım, 
içindeki besin nedeniyle siyah görünür. Olgun larvanın boyu 4-4.5 cm kadardır 
(Şekil 105c). Pupa koyu kahverenginde ve serbest pupa tipindedir (Şekil 105d). 

 
Şekil 105. Mayıs böceği ergini (a: Dişi; b: Erkek), larvası (c) ve pupası (d). 
Erginler nisan ve mayıs aylarında çıkar. Güneş battıktan sonra ağaçlar üzerine 
konarak yaprak ve çiçekte beslenirler. Dişiler çiftleştikten sonra yumurtalarını 
özellikle 2-3 yıl işlenmemiş ve üzeri hafif otlanmış bahçelerde toprağın 15-25 cm 
derinine, 25-30’lu gruplar halinde koyarlar. Çıkan larvalar ot köklerini kemirir ve 
daha sonra ağaç köklerinde oburca beslenirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Esas zararı yapan larvalar, meyve fidanları ve ağaçların köklerini yerler. 
Fidanlıklarda bir bitkinin kökünde 1 larvanın bulunması önemli zararlara yol 
açabilir. Beslenme zararı kambiyuma ulaşmışsa bitki ölür. Bu nedenle zararlı, 
fidanlıklar için çok daha önemlidir.  

Çok yoğun olmasa da; uygun koşullar bulduğu zaman her yerde rastlanabilen 
zararlılardır.  

3. KONUKÇULARI 
Elma, armut, erik, kiraz, ayva, şeftali ve kayısı sevdiği konukçulardır. Yumuşak 
çekirdekli meyve çeşitlerinde ve kumsal humuslu topraklarda zararları daha fazla 
olmaktadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Bilinen en önemli doğal düşmanları, gerek larva gerekse alacakaranlıkta uçan 
erginleri yiyen çeşitli kuşlardır. 

a b c d 
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5. MÜCADELESİ  

5.1. Kültürel Önlemler 
Gerek larvaların vücut yapısı, gerek toprak içindeki davranışlarına bağlı olarak 
kimyasal savaşım yöntemlerinin etkinliğinin sınırlı olması, bu zararlılar ile 
savaşımda başarıyı arttırmak için diğer mücadele yöntemlerine çok daha fazla 
ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Fidanlıklarda alınması gereken önlemler: 
Burada esas amaç, zararlının fidanlıklarda üreyip çoğalmalarını engellemektir. 

Erginler yumurtlamak için otlu yerleri tercih edeceği için haziran ve temmuz 
aylarında ot temizliğine özen gösterilmelidir. Ayrıca temmuz ve ağustos aylarında 
toprak işlemesi yapılarak yeni bırakılan yumurtaların güneşe maruz kalarak ölmesi 
sağlanır. Haziran-temmuz aylarında geceleri uçuş saatlerinde (saat 20.00-22.00) 
ışık tuzakları ile erginler toplanıp, öldürülerek ergin popülâsyonu kırılabilir. 
Fidanların gübre, su vb. bakım işlemleri tam ve zamanında yapılarak güçlü 
olmaları sağlanmalıdır. Bulaşık fidanlıklarda atılacak çiftlik gübresi önce ilaçlanıp, 
iyice karıştırıldıktan sonra açıkta bekletilmeden toprağa karıştırılmalıdır. Kışın 
fidanlar dağıtım için sökülürken ve söküldükten sonra parseller derin sürülüp çıkan 
larvalar toplanıp öldürülmelidir. Fidanlıkta aşılı köklü fidan veya çöğürlerin 
şaşırtılacağı tavalarda bir veya iki yıl öncesinden bu zararlılara hassas olmayan 
mısır, üçgül ekilmesi iyi sonuç vermektedir. 
Meyve bahçelerinde alınması gereken önlemler: 
Yumurtalarını bırakmak için hububat ve yabancı otlu yerleri tercih ettikleri için ara 
tarımı olarak ağaçlar arasına hububat ekilmemeli, özellikle haziran ve temmuz 
aylarında ot temizliğine özen gösterilmelidir. Sonbaharda yapılacak 20-30 cm’lik 
sürüm işlemi ile larvaları kuşların etkisine bırakmak; mayıs ayında 15-20 cm’lik 
toprak işlemesi ile pupaları tahrip etmek, temmuz-ağustos aylarında da yumurtaları 
güneşin etkisine maruz bırakmak yararlı önlemlerdir.  
Uçuş döneminde geceleri ışığa gelen erginleri toplamak da yine zararlının sayıca 
azalmasında yararlı olmaktadır. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
İlkbaharda, 0-20 cm toprak derinliğinde toprak sıcaklığı 9-10°C’ye ulaşıp larva 
aktivitesi başladığı zaman (genellikle marttan itibaren) 2. ve 3. dönem larvalara 
karşı bir ilaçlama yapılır. İlaçlama, kışı geçirmiş olan larvalar oburca beslenip 
zarara devam edeceği ve 3. dönem larvalar mayıs içinde pupa olacağı için çok 
gecikmeden yapılmalıdır. Sonbaharda ise, yörelere göre değişmekle birlikte genel 
bir uygulama olarak, ilk yağmurlardan sonra larvalar toprak yüzeyine yakın ve 
özellikle çoğu 2. dönem başlangıcında olduğu zaman (genellikle eylül) bir ilaçlama 
yapılabilir. 
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Esas önemli olan ilkbahar ilaçlamasıdır. Ancak ilkbahar ilaçlaması yapılamadığı 
bahçede zarar yaygın olarak bulunduğu zaman ve ergin uçuşlarının fazla olduğu 
yıllarda (genellikle tek rakamlı yıllar) sonbahar ilaçlamalarının da yapılması 
gereklidir. Böylece larva popülâsyonu önemli oranda kırılacak ertesi yıl ilkbaharda 
zararlı olacak larva gelişimi engellenmiş veya azaltılmış olacaktır. 
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 
Uygun büyüklükte bir süzgeçli kova yeterlidir. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
Kimyasal savaşımda esas, kaplama ilaçlama yerine yalnız zararlı larvalarının 
bulunduğu fidan ve ağaçları ilaçlamaktır. Zarar belirtisi gösteren bitkilerde yalnız 
taç izdüşümü alanları ilaçlanır. Taç izdüşümü alanı, fidanlar için 1 m2 olarak kabul 
edilir. 

Kullanılacak ilaç miktarı, ağacın taç izdüşümü alanına göre hesaplanır. Kullanıla-
cak ilaç miktarı, 30 cm’lik toprak derinliğini ıslatacak şekilde kalibre edilen su 
miktarı içinde karıştırılarak bir süzgeçli kova yardımı ile toprağa verilir.  

Bir başka kullanım şekli ise, kullanılacak ilaç miktarı 8-10 katı nemli toprak ile 
karıştırılıp taç izdüşümü alanına dağıtılır, bir bel veya çapa yardımı ile toprağın 
20-30 cm derinliğine (köklerin zedelenmemesine özen gösterilerek) inmesi 
sağlanıp taç alanı sulanır. 

İlaçlama sırasında toprağın tavında ve keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kimyasal mücadeleden ani ve yüksek oranda etki beklenemeyeceği için, tüm 
mücadele yöntemlerinin titizlikle ve bir bütün halinde zarar belirtisi görül-
meyinceye kadar uygulanması gerekmektedir. 

 

İKİ KABARCIKLI KOŞNİL 
Palaeolecanium bituberculatum Targ.-Tozz.  

(Hemiptera: Coccidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Ergin dişi geniş, oval, yarım küre şeklinde kabarıktır. Uzunluğu 4-6 mm, genişliği 
3-4 mm ve yüksekliği 2.0-2.5 mm’dir. Dallara yapışık olan karın kısmı düz, sırt 
kısmı ise dışbükeydir. Kabuğun üst kısmında, yanlara doğru iki çift kabarcık 
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bulunur. Öndeki kabarcıklar daha büyük ve belirgin, arkadakiler ise daha küçüktür 
(Şekil 106). Canlı bireylerin kabukları kırmızımsı esmer, ölülerin kabukları ise 
koyu esmer renktedir. Erkeklerin kabukları uzunca oval ve dişilerinkine göre çok 
küçüktür. Renkleri beyazımsı gridir. Ergin erkeklerin bir çift kanadı, iyi gelişmiş 
anten ve bacakları vardır. Bu bakımdan diğer koşnillerden kolayca ayrılabilir. 

 
Şekil 106. İki kabarcıklı koşnilin ergin dişisi (a) ve yumurtaları (b). 

Dişilerin kabuklarının altında bulunan yumurtalar, oval şekilde ve pembemsi sarı; 
larvaları uzunca oval ve kırmızımsı renktedir. Önden orta kısma doğru genişler, 
arkaya doğru tekrar daralır. Yumurtadan yeni çıkmış olan hareketli larvalar yassı 
yapılı olup, antenleri ve bacakları mevcuttur. 

İki kabarcıklı koşnil, dallar üzerindeki ölmüş dişilerin kabukları altında yumurta 
döneminde kışı geçirir. İlkbaharda, elma ağaçlarının çiçek açtığı dönemlerde 
larvalar çıkar. Orta Anadolu Bölgesinde ilk larva çıkışı, genel olarak nisan sonu 
mayıs başında olmaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar, yapraklara geçerek yerleşir 
ve burada özsuyu emerek beslenirler.  

Birinci ve ikinci larva dönemlerini yapraklarda, sabit bir şekilde beslenerek 
geçirdikten sonra, genç dişi dönemine geçerler. Genç dişiler yapraklarda kısa bir 
süre beslendikten sonra, haziran sonu-temmuz başlarında sürgün ve ince dallara 
taşınır ve burada yerleşirler. Dallarda bir süre daha beslenir ve sonbaharda olgun 
dişi haline gelirler. Erkekler ise 1. ve 2. larva dönemlerini takiben prepupa ve pupa 
dönemlerini geçirdikten sonra, kanatlı ergin halinde kabuğu terk eder ve uçarlar.  

Olgun hale gelen erkek ve dişiler çiftleşir ve çiftleşen dişiler, eylülün ilk 
haftasından itibaren yumurta bırakmaya başlar. Ovipozisyon süresi 60-70 gün 
devam eder. Kasımın ilk veya ikinci haftasında, dişi kabuğunun içi yumurta ile 
dolar ve bu şekilde kışı geçirir. Yumurtalar ölen dişinin kabuğu tarafından çok sıkı 
bir şekilde kapatılmıştır. Bir dişi ortalama 670 (181-1310) adet yumurta bırakır. 
Yılda 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
İki kabarcıklı koşnilin larvaları yaprak ve genç sürgünlerde, dişileri ise ince 
dallarda; bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar. Yoğunluğun fazla olduğu 

©Cevdet ZEKİ 
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yerlerde, yapraklar sararır ve zamanından önce dökülür. Ağaçların tamamen 
kurumasına neden olabilir. 

Ayrıca salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarlar gelişir ve 
fumajin (karaballık) meydana getirmek suretiyle, dolaylı bir zarara da neden 
olurlar. Fakat bu koşnilde fumajine, diğerlerine göre daha az rastlanır.  

Yurdumuzun daha çok Orta Anadolu Bölgesinde yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 
İki kabarcıklı koşnil daha çok elma ağaçlarında zararlıdır. Ayrıca armut, ayva, erik 
ve ceviz gibi meyve ağaçlarında da zarar yapmaktadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
İki kabarcıklı koşnilin birçok parazitoit ve predatörü tespit edilmiştir. 
Predatörlerden en önemlisi Exochomus quadrimaculatus (L.) (Col.: Coccinel-
lidae)’tur. Ayrıca yumurtaları yiyen bazı predatör akarlar da bulunmaktadır. 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Popülâsyonun yüksek olduğu yerlerde, kış sonu veya erken ilkbaharda ağaçlar 
uygun bir şekilde budanmalı, kesilen bulaşık dallar, larvalar yumurtadan çıkmadan 
önce bahçeden uzaklaştırılarak kurumaya terk edilmelidir. 
 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. 
5.3. Kimyasal Mücadele 
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Yumurtalar açılmadan önce, özellikle şubat-mart aylarında yapılacak kontrollerde, 
tesadüfen seçilen 6 ağaçtan ikişer adet olmak üzere alınan 10’ar cm uzunluğunda 
toplam 12 dal alınır. Bu dallarda, altında yumurta bulunan ortalama 5 veya daha 
fazla ölmüş dişi koşnil görülmesi halinde, ilaçlama yapılmalıdır. İki kabarcıklı 
koşnilin ilaçlı mücadelesi, larvaların tamamı yumurtadan çıktıktan sonra 
yapılmalıdır. Zararlı, yaz mevsiminin büyük bir kısmını 1. ve 2. larva döneminde 
geçirir. Dolayısı ile bu zararlının uzun bir mücadele periyodu bulunmaktadır. Orta 
Anadolu Bölgesi’nde mayıs-ağustos aylarında ilaçlama yapılabilir. Ancak zararın 
azaltılması bakımından ilaçlama geciktirilmemelidir. 
Zamanında ve uygun olarak yapıldığı taktirde, bu zararlıya karşı bir ilaçlama 
yeterlidir. Elma içkurdu’na karşı düzenli ilaçlama yapılan bahçelerde, bu zararlıya 
karşı ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur. 
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Kış ilaçları, bu zararlıya yeterli derecede etkili olmadıkları için tavsiye edilmez. 
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların özellikle yaprak, sürgün ve ince dalları başta olmak üzere, her tarafı 
iyice ilaçlanmalıdır. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan 25-30 gün sonra, bahçeyi temsil edebilecek 6 ağaç seçilir. Bunlardan 
10’ar cm uzunluğunda 2’şer dal ve her daldan da 2’şer yaprak alınarak, üzerindeki 
canlı ve ölü larvalar sayılır. Ölüm oranı %98 veya daha yüksek ise ilaçlama 
başarılı kabul edilir. 

 
 
 

KAMBUR ÜÇGENBÖCEĞİ 
Stictocephala (=Ceresa) bubalus F. 

(Hemiptera: Membracidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergini 9-10 mm boyunda, açık yeşil veya sarımsı yeşilimsi renktedir. Pronotumun 
ön kısmında yanlarda boynuzsu iki çıkıntı bulunur. Pronotumun geriye doğru 
yükselmesi nedeni ile erginin yandan görünüşü kambur şeklindedir. Pronotuma 
dorsalden bakıldığında “Y” şekli görünür. Baş önden üçgeni andırır. Bu üçgenin 
yanlara rastlayan iki köşesinde iri siyah renkli petek gözler mevcuttur. Önde, alın 
ortasında koyu gri renkli iki adet ocelli (nokta göz) bulunur (Şekil 107a). Dişilerin 
abdomeninde sert ve kuvvetli bir ovipozitörü vardır. Yumurtaları birbirine 
yaslanmış el parmakları gibi uzun sivri uçlu, beyaz renkli, 0.4 mm boyunda ve 0.1 
mm enindedir. Yumurtaların üzerinde peteği andıran şekillerle süslü, çok ince zar 
halinde, kirli beyaz renkli bir mum tabakası bulunur. Nimfler çok, dikenli, gri 
renkli olup, 8 mm boyunda ve 4 mm eninde, kambur görünüşlüdür(Şekil 107b). 
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Şekil 107. Kambur üçgenböceği (a: ergin; b: nimf). 

Kışı yumurta halinde, genç ağaç ve fidanlarda veya yaşlı ağaçların 1-3 yıllık 
dallarında kabuk içerisinde açtıkları yaralarda gömülü vaziyette geçirirler. Mayıs 
ayı başlarında açılan yumurtalardan çıkan genç nimfler çok ağır hareket ederler. 
Sonra kendilerini toprağa atarak ağaçların altındaki otsu bitkilere, özellikle yonca 
yapraklarına sıçrayarak beslenmeye başlarlar. Yalnız otsu bitkilerde 1.5 ay besle-
nerek gelişmelerini tamamlayan nimfler ergin hale geldikten sonra konukçularına 
uçarak yumurtalarını bırakmaya başlarlar. Yılda 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Zararlının erginleri, genç ağaç ve fidanların gövdelerine yumurtalarını gömmek 
suretiyle ağaçlarda yaralar açar (Şekil 108) ve açılan yaralar nedeniyle de ince 
dallarda erken kurumalar görülebilir. 

Zamanla dalların büyümeleri ile yaralar büyür ve oval bir şekil alır. Yaraların 
ortasındaki bitki dokusu deforme olur. Bir ergin 8 yara açabilmekte ve her yaraya 

da ortalama 1-24 adet yumurta 
bırakabilmektedir. Yoğunluğun faz-
la olduğu zamanlarda, önemli zarar-
lar yapabilir. Larvaların ve erginle-
rin beslendiği yonca ve otsu bitki-
lerdeki zararı ise önemli değildir.  

Ülkemizde meyve bahçelerinde 
kimyasal mücadeleyi gerektirecek 
bir yoğunlukta bulunmamaktadır. 

Ülkemizin her yerinde görülebil-
mektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Esas konukçuları yonca ve otsu bitkilerdir. Sadece yumurtalarını bıraktığı elma, 
armut, kayısı, şeftali, kiraz, badem, asma, kavak gibi meyve ağaçları ve bunların 
fidanları ara konukçularıdır. 

 
Şekil 108. Kambur üçgenböceği ergininin dalda 

açtığı yaralar. 

a b 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları tespit edilmemiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Yumurta bırakılan dallar kesilerek imha edilmelidir. Meyve bahçelerinde 
yabancıot mücadelesi yapılmalı, ara ziraat olarak yonca ekilmemelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 
Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.  

   
 
 

KAYISI YAPRAK UYUZU 
Eriophyes similis  Nalepa  
(Acarina: Eriophyidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Erginleri, sarımsı krem renkli, baş tarafı geniş ve kuyruğa doğru daralan havuç 
şeklinde olup, 2 çift bacağı vardır. Zararlı çok küçük olduğundan doğada çıplak 
gözle görmek mümkün değildir. Ortalama 0.15 mm boyundadır. Oldukça küçük 
olduklarından ancak zarar şeklinden tanınabilirler. 

Kışı ergin dişi döneminde, genellikle gözlerin pulları altında, bazen de kabukları 
altında gizlenmiş olarak geçirirler. İlkbaharda, yaprak ve sürgünlere geçerek 
yaşamını oluşturduğu galler içinde geçirir. Mevsim boyunca birden fazla döl verir. 
Bununla birlikte hızlı çoğalması ve belirgin zararı yaz sonlarında görülür. 
Sonbaharda kademeli olarak kışı geçirecek yerlere taşınır. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yaprakta özellikle kenarlar ve damarlar boyunca yer alan 1-2 mm çaplı sarımsı 
yeşil ile kırmızı renkte, siğil şeklinde galler oluşur. Gal oluşumuna yaprağın her iki 
yüzünde de görülür. Üzerinde fazla sayıda gal bulunan yapraklarda kıvrılmalar, 
buruşmalar ortaya çıkmaktadır (Şekil 109). Daha çok ağaçların üst kısımlarını ter-
cih eder. Yoğun popülâsyonlarda meyvelerde de benzer kabartılar meydana gelir.  

Kayısı yetiştiriciliğinin yapıldığı tüm bölgelerde bulunur. 
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Şekil 109. Kayısı yaprakuyuzu’nun yapraktaki zarar şekilleri. 

 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları; kayısı, zerdali ve can eriğidir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir.. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kimyasal Mücadele 

5.1.1. İlaçlama zamanı 
Zararlının bir yıl önceden bulaşık olduğu bahçelerde, ilkbaharda zararlının 
tomurcuklardan yapraklara geçerken, pembe tomurcuk döneminde veya sonba-
harda yapraklardan tomurcuklara geçtiği dönemde ilaçlama yapılır. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlanmasına özen gösterilir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

©Naim ÖZTÜRK 
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İlaçlama yapılan bahçede yapraklarda zarar belirtisi artmıyorsa, kimyasal 
mücadele başarılı kabul edilir. 

 
KIRTIRTILI 

Lymantria dispar L.  
(Lepidoptera: Lymantriidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin dişiler sarımsı beyaz renkte olup, kanatları üzerinde açık kahve renkli lekeler 
bulunur. Erkekler açık kahverengi görünüştedir. Dişi kelebeklerin kanat açıklığı 5 
cm, erkeklerin kanat açıklığı ise 3.5 cm’dir (Şekil 110a,b). Yumurta kümelerinin 
üzeri sarımsı kızıl tüylerle örtülüdür. Bir yumurta kümesinde, ortalama 481 (260-
721) adet yumurta bulunur(Şekil 110c). Koyu kahverengi görünüşlü ve üzerleri 
tüylerle kaplı olan larvaların ilk 5 halkasında mavi, diğer 6 halkasında kırmızı 
renkli birer çift yuvarlak leke vardır. Olgun larvaların boyu 4-6 cm olup, 6 larva 
dönemi geçirir (Şekil 110d). 

 

 
Şekil 110. Kırtırtılı (a: Dişi; b: Erkek; c: Yumurta kümesinin üzerini tüyle 

kaplayan dişi; d: Larva). 

a b 

c d 
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Kışı yumurta halinde geçirir. Mayısta yumurtalardan larva çıkışı başlar. Gündüz-
leri toplu halde ve hareketsiz olan larvalar, akşamüzerleri faaliyete geçer. Kısa 
sürede gelişip 4-6 cm boya ulaşır. Temmuz başlarında ağaç gövdesi çatlaklarında 
seyrek bir koza içerisinde pupa olur. Pupa süresi 15-20 gündür. Temmuz 
sonlarında erginler çıkar. Dişi kelebekler uçamaz ve beslenemezler. Çıkıştan kısa 
bir süre sonra, yumurtalarını kümeler halinde ağaç gövdesi taş vs. üzerine yapışık 
olarak bırakıp, üzerini tüylerle kapatırlar. Ortalama 3x3.5 cm boyutlarındaki 
kümelerde yaklaşık 400 yumurta bulunur. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Çok obur olan larvalar, bitki yapraklarını yemek suretiyle zarar yapar. Çoğu kez 
ağaçları yapraksız bıraktıkları görülür. Yaprakları yiyerek delik deşik eder. Taze 
meyveleri (özelikle vişne meyvelerini) kemirerek oyar. 
Kır tırtılı 5-6 yılda bir, salgın yaptığı için önemli bir zararlı olarak kabul 
edilmemektedir.  
Kırtırtılı ülkemizin her yerinde bulunur. 
3. KONUKÇULARI 
Bütün meyve ağaçları (vişne, erik, elma vs.) ve geniş yapraklı orman ağaçları ile 
süs bitkilerinde zarar yaparlar. Karadeniz Bölgesinde en çok zararlı olduğu bitki 
fındıktır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Kır tırtılının birçok doğal düşmanı olup, zararlıyı baskı altına alabilecek 
niteliktedirler. 
Larva ve pupa parazitoitleri: 

Zenillia libatrix Panz.   (Dip: Tachinidae) 
Exorista larvarum (L.)  (Dip: Tachinidae) 
Compsilura concinnata (Mg.) (Dip: Tachinidae) 
Apanteles solitarius Ratz.   (Hym: Braconidae ) 
A.liparidus Bouche.  (Hym: Braconidae)  
Brachymeria intermedia Nees (Hym: Chalcididae) 

Yumurta parazitoitleri:  
Ooencyrtus masii Merch.  (Hym: Encyrtidae) 
Ooencyrtus kuwanae Haw.  (Hym: Encyrtidae) 
Anastatus disparis Rusch   (Hym.: Eupelmidae) 
Anastatus bifasciatus Fonsc.  (Hym.: Eupelmidae) 

Anastatus disparis, Anastatus bifassiatus ve Ooencrytus masii Ankara ilinde Kır 
tırtılı yumurtalarını %20’ye varan oranlarda; O. kuwanae Antalya’da Kocayemiş 
(Arbutus sp.) ağaçlarında zararlı yumurtalarını %89 oranında parazitlemektedir. 
5. MÜCADELESİ 
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5.1. Mekanik Mücadele 
Kışın yumurta paketlerinin yok edilmesi, popülâsyonun azaltılmasında etkilidir. 

 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Kır tırtılının bilhassa yumurta parazitoiti olan Anastatus disparis, A.bifassiatus ve 
Ooencrytus spp. ile larva-pupa parazitoitlerini korumak ve bunların çoğalmalarını 
desteklemek suretiyle biyolojik mücadele yapılabilir. Ayrıca, ülkemizde ruhsatlı 
olan Bacillus thuringiensis bakterisi içeren hazır preparatlar kullanılmalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele  
Doğal düşmanlarının fazla olması nedeni ile gerekmedikçe kimyasal mücadeleden 
kaçınılmalıdır. 

5.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama larva çıkışından hemen sonra, mayıs içerisinde yapılmalıdır. Bir ilaçlama 
yeterlidir. 

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya sırt 
atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
Dal, sürgün ve yapraklar başta olmak üzere, ağaçların her tarafı iyice 
ilaçlanmalıdır. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir. 
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KİRAZ SİNEĞİ 
Rhagoletis cerasi L.  

(Diptera: Tephritidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin erkek sinek 3.6-4.0 mm, dişi ise 4-5 mm boyundadır. Parlak siyah toraks ve 
sarı renkli skutellum tanınmaları için karakteristik bir özelliktir. Gözleri yeşilimsi 
mavi, bacaklar siyahtır. Şeffaf kanatlarında 3 adet boyuna, bir adet de kosta 
boyunca kanadın ucuna doğru uzanan geniş mavimsi-siyah bant bulunmaktadır 
(Şekil 111a). Erkeklerde abdomen dişiye göre daha dar olup, ovalimsi yapıdadır. 
Yumurtası oval ve sütbeyazı renkte olup, 0.7-0.9 mm boyundadır. Larvaları 
silindirik, bacaksız ve krem beyazı renginde olup, birinci dönem larva boyu 0.6-1.7 
mm, pupa olmaya yakın ise 3.4-4.8 mm’dir (Şekil 111b). Pupası açık sarı renkte ve 
fıçı şeklinde olup, boyu 2.8-4.2 mm’dir (Şekil 111d). 

Kışı toprakta pupa halinde geçirir. Erginler sıcaklığa ve toprak nemine bağlı olarak 
nisan sonu veya mayıs başlarında çıkmaya başlarlar. Ergin çıkışı için aylık 
ortalama sıcaklık 15°C üzerinde olmalıdır. 

 

 
Şekil 111. Kiraz sineği’nin ergini (a), meyve içinde beslenen larvası (b), meyveyi terk 

eden larvası (c) ve pupası (d). 

a b 

c d 
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Çıkan erginler beslendikten bir hafta sonra çiftleşirler ve çiftleştikten sonra dişiler 
vurma olgunluğuna gelmiş meyveleri ovipozitörleri ile delerek meyve kabuğu 
altına yumurtalarını bırakır. Dişilerin yumurta bıraktıkları meyveler üzerine 
yumurtlamayı engelleyici iz işaret feromonu salgılaması nedeniyle, aynı meyveye 
diğer bir dişi tarafından ikinci yumurta bırakılmaz. Doğal koşullarda bir dişi 40-
100 yumurta bırakabilir. Yumurtadan çıkan larvalar meyvelerin etli kısmında 
beslenerek gelişirler ve olgunlaşınca meyveyi terk ederek toprağa geçip 3-5 cm 
derinlikte pupa olurlar. Yumurtadan larva olana kadar geçen süre 9-10 gün, larva-
pupa süresi 29-33 gündür. Pupalar toprakta zorunlu diyapoza girerler ve bir 
sonraki yıl ilkbaharda erginler çıkar. Yılda 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar, meyvelerin etli kısmında beslenerek, bazı meyvelerin zamanından önce 
olgunlaşarak dökümüne neden olur. Hasat edilen kurtlu meyvelerin kalitesi düşük 
olduğundan pazar değeri düşer (Şekil 112). Zararı çoğunlukla orta ve özellikle 
haziranda olgunlaşan geç çeşitlerde görülür. Erkenci çeşitlerde zarar görülmez. 
Kiraz mevsiminin aralıklı yağışlı ve günlük sıcaklık ortalamaları çoğunlukla 16-
18°C üzerinde, sıcak günler sayısı fazla ise zarar oranı yüksek olur. Salgın 
yıllarında zarar oranı %80’e kadar çıkabilir. İhracatta zarar toleransı sıfırdır. Kiraz 
ve vişnenin ana zararlısıdır. 

Ülkemizde kiraz ve vişne yetiştirilen bütün bölgelerde yaygın olarak bulun-
maktadır.  

 
Şekil 112. Kiraz sineği larvasının meyve etindeki zararı (a) ve meyvedeki çıkış delikleri (b). 
3. KONUKÇULARI 
Kiraz ve vişne başlıca konukçularıdır. Bazı hanımeli türleri (Lonicera spp.) ve 
Yabani kiraz diğer konukçularıdır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Karıncalar, kuşlar, bazı Carabidae (Coleoptera) türleri, Kiraz sineği’nin doğal 
düşmanlarıdır. 

 

a b ©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 186 

T 
A 

G 
E 

M



   ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                              CİLT IV 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Kiraz sineği mücadelesinde kültürel önlemler önemlidir. Kültürel tedbir olarak, 

– Sonbaharda toprak işlenmelidir. 
– Hasatta ağaç üzerinde hiç meyve bırakılmamalı ve yere dökülen kurtlu 

meyveler toplanarak derine gömülmelidir. 
– Yabani kiraz ve Lonicera türlerinin kiraz üretim bölgelerine dikilmemeli 

veya dikilmiş olanlar sökülmelidir. 
5.2. Biyoteknolojik Mücadele  
Biyoteknolojik mücadele, kiraz sineğinin düşük ve orta yoğunluktaki popülâs-
yonlarında yapılır.  
Genel olarak bahçede bulunan erkenci çeşidin sarımsı pembe (ben düşme), orta 
mevsim çeşitleri pembemsi sarı ve sarı renkte; geççi çeşitlerde ise çok az bir kısmı 
sarımsı yeşil, diğerleri yeşil renkte olduğu dönemde, izleme amaçlı olarak, “görsel 
sarı yapışkan tuzak +amonyak kapsülü” 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz 
bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne yerden 1.5-2.0 m yüksekliğe asılır (Şekil 
113a).  

 
Şekil 113. Görsel sarı yapışkan tuzak ve amonyak kapsülü (a) ve tuzağa yakalanan 

kiraz sinekleri (b). 

Tuzaklar, ilk sinek yakalanana kadar haftada 2-3 kez kontrol edilir. Tuzaklarda ilk 
ergin görüldükten sonra (Şekil 113b), bahçede 15-20 m aralıklarla belirlenen ağaç-
ların herbirinin 4 farklı yönüne birer adet olacak şekilde “görsel sarı yapışkan 
tuzak+amonyak kapsülü”, yerden 1.5-2.0 m yüksekliğe asılarak, kitle halinde 
tuzakla yakalama yöntemi uygulanır.  
5.3. Kimyasal Mücadele 
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Farklı çeşitlerin bulunduğu bahçelerde “sarı yapışkan tuzak+amonyak kapsülü” 
kullanılarak ilk erginlerin yakalanması, mücadele zamanının tespit edilmesi 
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yönünden gerekli ve önemlidir. Bunun yanında fenolojik gözlemler de önemlidir. 
İlk ergin uçuşu başladığı zaman erkenci kiraz çeşitleri genel olarak sarımsı pembe 
(ben düşme), orta mevsim çeşitleri pembemsi sarı ve sarı renkte; geççi çeşitlerde 
ise çok az bir kısmı sarımsı yeşil, diğerleri yeşil renkte olmaktadır.  

Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında “görsel sarı yapışkan 
tuzak +amonyak kapsülü” 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların 
güneydoğu yönüne asılır. İlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç 
bir hafta içinde yapılır.  

Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, 
tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi 
dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir. 

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 
Kaplama ilaçlamada motorlu yüksek basınçlı pülverizatör, dal ilaçlamasında ise 
düşük basınçlı sırt pülverizatörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe 
dallarının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.  

Zehirli yem kısmi dal ilaçlamasında ise ağacın güneydoğu kısmında, ağaç 
büyüklüğüne göre seçilecek 1-3 dalın yaprakları ve meyveleri iyice ilaçlanmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mücadele yapılan bahçelerde, hasatta kurtlu ve kurtsuz meyve sayımı yapılır ve 
kurtlu meyve oranı hesaplanır. Zarar oranı %0 olmalıdır. 
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KİRAZ SÜLÜĞÜ 
Caliroa limacina Retz.  

(Hymenoptera: Tenthredinidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin 5 mm boyunda, parlak siyah renkte bir arıcıktır. Saydam kanatlarının 
stigmaları da siyah renklidir. Bacaklardan sadece ön tibia kahverengidir. Alında 3 
adet belirgin nokta göz (ocelli) vardır (Şekil 114a). Larvaları 7-9 mm boyunda, baş 
kısmı genişçe olup, arkaya doğru gittikçe daralır. Vücudu yeşilimsi siyah renktedir. 
Üzeri sümüksü kaygan bir madde ile kaplı olduğundan, bu hali ile sülüğü andırır 
(Şekil 114b,c). 
Kışı toprağın 5-10 cm derinliğinde kokon içinde, larva ve çoğunlukla prepupa 
döneminde geçirir. İlkbaharda pupa olur ve erginler nisan sonunda ağaçlar 
tamamen yapraklandıktan sonra çıkarlar. Dişiler yumurtalarını yaprağın üst 
epidermisin altına bırakırlar. Larvalar yumurtalardan 9-15 günde çıkar ve 
epidermis ile beslenerek, 3-5 hafta içinde gelişmelerini tamamlar. Toprakta pupa 
olurlar. Yılda 2-3 döl verir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar, yaprağın üst epidermisini yiyerek, sadece ince ve kalın damarları 
bırakarak, yaprağın tül gibi görünüm almasını sağlar. Bu görünüm çok 
karakteristiktir (Şekil 114c). Popülâsyonun yüksek olduğu durumlarda ağaçlar 
yapraklarını tamamen kaybedebilir. Bu durum ağacın zayıflamasına ve verimin 
düşmesine neden olur.  

  
Şekil 114. Kiraz sülüğü ergini (a) ve larvaları (b, c). 

©Naim ÖZTÜRK c 
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Genellikle, kiraz, armut ve ayva yetiştirilen bölgelerde bulunur. Ülkemizde ekono-
mik önemde zararlı değildir. 

3. KONUKÇULARI 
Kiraz, armut ve ayva başta olmak üzere vişne, erik, kayısı, badem ve gül 
konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Sonbaharda yapılacak bir toprak işlemesi, toprakta kokon içindeki larvaların bir 
kısmının ölmesini sağlar. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 
Daha önceden bulaşık olduğu bilinen bahçeler, nisan sonunda kontrol edilerek, 
mayıs başında larvalar görülür görülmez ilaçlama yapılır. Birinci ve ikinci dölün 
larvalarına karşı ilacın etki süresi dikkate alınarak 2 ilaçlama yapılır. Ancak Kiraz 
sineği’ne karşı yapılan ilaçlamalar, bu zararlıyı da kontrol eder, ayrıca bir ilaçlama 
gerekmez.  

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların yapraklarının tamamen ıslanmasını sağlayacak şekilde kaplama ilaçlama 
yapılmalıdır. 
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MEYVE AĞACI DİPKURTLARI 
Erik dipkurdu [Capnodis carbonaria (Klug.)]  
Antepfıstığı dipkurdu (C. cariosa Pall.)  
Kavak dipkurdu (C. miliaris Klug.)  
Fidan dipkurdu (C. porosa  Klug.)  
Küçük dipkurdu (C. tenebricosa Oliv.)  
Kiraz dipkurdu (C. tenebrionis L.) 

(Coleoptera: Buprestidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginleri siyah veya bronz renkte, hafif parıltılı pronotum, tür özelliklerine göre gri 
veya beyaz noktalı zemin üzerinde siyah, çeşitli kabarık desenlidir. Kın 
kanatlarının üzeri çeşitli şekilde beyaz çukurcuklarla desenli olup, üst kanatları bir 
iğnenin kolayca batırılamayacağı kadar serttir (Şekil 115).  

Sıcak ve güneşli havalarda gürültü ile düz bir hat üzerinde uçar. Erginlerine 
çoğunlukla gövde ve kök boğazında rastlanır. Yaklaşıldığında ağacın veya dalın 
ekseni etrafında dönerek saklanmaya çalışır, yakalanacağı anda bacaklarını vücut 
altına çekerek kendini toprağa atarak ve ölü taklidi yapar, kuru yapraklar ve otlar 
arasında hareketsiz olarak gizlenir. Erginleri türlere göre 12-36 mm boyunda 
olabilir. 

 
Şekil 115. Erik dipkurdu (a), Antepfıstığı dipkurdu (b), Kavak dipkurdu (c),             

Küçük dipkurdu (d), Kiraz dipkurdu (e). 
Yumurtaları ortalama 1 mm boyunda ve oval şekillidir. Larva boyu türe, gelişme 
dönemine ve beslenme durumuna göre 80 mm’ye kadar ulaşır. Larva genellikle 
sarımsı renkte 13 segmentli ve yassıdır (Şekil 116a,b). Baş, protoraksa derince 
sokulmuş, protoraks yassı ve diğer segmentlerden çok daha geniştir (Şekil 116a,c). 
Genç larva çok tüylü olup birinci gömlekten sonra tüyler kaybolur. Pupaları oval 
şekilde ve çok muntazamdır.  

a 

c b d e 
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Şekil 116. Meyve ağacı dipkurdu larvası (a,b) 

ve larvanın başı ve protoraksı (c).  

Ergin dişi yumurtalarını tek tek veya 5-10 ve daha büyük gruplar halinde kök-
boğazına yakın ağaç gövdesindeki çatlaklara, kabuk aralarına, aşı gözlerine veya 
yine kökboğazı civarındaki toprağa bırakır. Yeni bırakılan yumurtalar yumuşak ve 
sarı renkte olup, daha sonra hava temasında sertleşerek süt beyazı rengini alır. 

Köklerde beslenerek olgunlaşan larvalar, kökboğazında pupa olur ve bu 
pupalardan bir yıl içinde iki ayrı dönemde ergin çıkışı görülür. Birinci dönem ergin 
çıkışı temmuz-ağustos aylarında, ikinci dönem ergin çıkışları ise ekim-kasım 
aylarında olur. Kışı ağaç kovuklarında, yaprak altında ve toprakta hareketsiz olarak 
geçiren erginler; ilkbaharda aşı gözü ve taze sürgünlerde oburca beslenip, sıcaklık 
25-26°C’nin üstüne çıktığında çiftleşirler ve yumurta bırakırlar.  

Birinci dönemde çıkan erginler, yumurtalarını eylül-ekim aylarında, ikinci dönem-
de çıkanlar ise yumurtalarını bir sonraki haziran-temmuz aylarında bırakır. En çok 
yumurta temmuz ayında bırakılır. Bir dişi 2000’den fazla yumurta bırakabil-
mektedir. Yumurtalar 28°C’de 12 gün sonra açılır. Çıkan larvalar 2 mm boyunda 
ve çok tüylüdür. Bu tüylerin yardımı ile toprak içinde hızla hareket ederek köke 
girerler. Çok nemli toprakta larvanın hareket etmesi ve köke girmesi daha güçtür. 
Köke giren larva kök kabuğunun altında kambiyum tabakası ile beslenip büyür. 
Larva süresi kış ve yaz dönemine rastlamasına göre 4.5 ile 11 ay arasındadır. Kök 
boğazında pupa olur ve pupa dönemi bir ay kadardır. İki yılda 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Özellikle sert çekirdekli meyve ağaçları, antepfıstığı ve kavaklarda, kök kabuk-
larının altında, larva ve larva zararının olması; ağaçların kök boğazında veya kök 
boğazının civarında toprakta oval şekilde deliklerin görülmesi; ağaç altlarında sap 
dibinden yenmiş taze yaprakların bulunması; aşı gözlerinin veya taze sürgünlerin 
kemirilmiş olması, bu zararlının varlığını gösterir.  

Erginler, konukçusu oldukları bitkilerin yapraklarını çok ender olarak ve az mik-
tarda yer, fakat genç sürgünleri, aşı gözlerini, yaprak saplarını (özellikle özsuyu 
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düzeni bozulmuş ağaçlarda) oburca yiyerek tahrip eder ve büyük zarar verir (Şekil 
117a).  

  
Şekil 117. Meyve ağacı dipkurdu ergininin (a), larvasının (b) zararı ve larva zararının ileri 

aşamasında kuruyan ağaç(c). 

Genç larva daima toprak yüzeyinden aşağıda, kök kabuğunun altında bulunur ve 
kambiyum tabakasını kemirir. Larva kök kabuğu altında galeriler açar, bitkinin 
beslenmesine engel olur, galerilerin içi pislik ve talaş ile doludur(Şekil 117b). 

Herhangi bir nedenle susuzluk çeken, bakımsız, strese girmiş meyve ağaçlarında ve 
kavaklara büyük ölçüde zarar verir. Ağaçlarda önce büyüme durur, sonra larva 
sayısının çoğalması ile gittikçe artan bir zayıflık ve sonunda ölüm görülür. 
Fidanlar çok çabuk, diğer ağaçlar ise 2-5 sene içinde kururlar (Şekil 117c). 

Meyve ağacı dipkurtları, ülkemizin her yerinde bulunurlar. 

3. KONUKÇULARI 
Kavak, söğüt, çitlenbik, antepfıstığı, şeftali, nektarin, erik, kayısı, kiraz, vişne, 
badem, incir, idris ve kuzukulağı köklerinde zararlıdır. Türlerin saptanan 
konukçuları aşağıda verilmiştir. 

Erik dipkurdu (C. carbonaria) : Erik, kayısı, kiraz, vişne, şeftali  

Antepfıstığı dipkurdu (C. cariosa) : Çitlenbik, antepfıstığı  

Kavak dipkurdu (C. miliaris) : Kavak, söğüt  

Fidan dipkurdu (C. porosa) : Badem  

 

©Aziz ÖZKAN 
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Küçük dipkurdu (C. tenebricosa) : Kayısı, kuzukulağı, kiraz, şeftali, erik, kayısı, 
badem, antepfıstığı  

Kiraz dipkurdu (C. tenebrionis) : Kiraz, şeftali, erik, kayısı ve diğer sert 
çekirdekli meyveler. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ: 
Zararlının belirlenen doğal düşmanları; hindi, tavuk, Melanotus sp. (Col.: Elateri-
dae), Bataklık serçesi (Passer hispaniolensis Temm.), Şehir serçesi (P. domesticus 
L.) (Aves.: Ploceidae) ve Şehir kargası (Corvus monedula L.) (Aves.: 
Corvidae)’dir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
– Ağaç altlarında erginlerin kolayca saklanabileceği yüksek boylu ot, çalı vs. 

bulundurulmamalıdır.  

– Su ve gübrelemeye dikkat edilerek ağaçlar kuvvetli bulundurulmalıdır.  

– Kabuklubit problemi yoksa, ağaçların gövdesine kireç badanası yapmak, 
yumurta konmasını güçleştireceğinden faydalıdır. Kabuklubit problemi 
varsa kireç badanası yapılmamalıdır. 

5.2. Mekanik Mücadele  
– Sabahın erken saatlerinde ve akşamüzeri gövde ve kökboğazında kolayca 

toplanabilecek erginler yok edilmelidir.  

– Ergin zararı nedeniyle, ağaç dibine dökülmüş olan sap dibi yenik yaprak-
ların bulunduğu fidanlar, hızla sarsılarak yere düşürülen erginler öldürül-
melidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kimyasal mücadeleye karar vermek için ağaçta zarar ve zararlının görülmüş olması 
gerekir.  

Bu nedenle; ağaçlarda mayısın ilk haftasından başlayarak ergin çıkışı gözlenme-
lidir. Ağaç altlarında sap dibinden yenmiş taze yaprakların bulunması, aşı 
gözlerinin veya taze sürgünlerin kemirilmiş olması, zararlının varlığını gösterir. 
Böyle ağaçlarda ergin görüldüğünde veya bu ağaçların kökboğazları açılarak 
incelendiğinde larvalara rastlanırsa mücadelesine karar verilir. 

Kimyasal mücadele haziran, temmuz ve ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını 
kök boğazı civarında toprağa koyduğu dönemde, her 15 günde bir yapılmalıdır. 
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik) ile ilaçlama yapılır. 

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

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zararlıya karşı koruyucu mücadele yapıldığından, bir yıllık mücadelenin sonucunu 
hemen görmek mümkün değildir. Devamlı ve en az 2 yıllık kesintisiz bir 
mücadelenin sonucu gözle fark edilebilir.  

 

 

MEYVE GÖZKURTLARI 
Elma gözkurdu (Anthonomus pomorum L.) 
Badem gözkurdu (A. amygdali Hust.) 

(Coleoptera: Curculionidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Elma gözkurdu (Anthonomus pomorum ): 
Elma gözkurdu erginleri, 3.5-6.0 mm boy, 1.5-2.0 mm eninde olup vücutları ince, 
sık ve sarımsı gri renkte tüylerle örtülüdür. Üst kanatların rengi siyahımsı kahve-
renginden açık kahverengiye kadar değişir. Üst kanatlarda iki kahverengi bant ile 
çevrilmiş "V" harfi şeklinde bir leke vardır. Antenleri hortumun ortasından çıkmış-
tır (Şekil 118a,b). Yumurtaları beyaz renkte, oval şekilli 0.7x0.5 mm ebadındadır. 
Larvaları bacaksız, olgunlaştığında kıvrık vücutlu, 0.8 mm kadar boyunda ve beyaz 
renkli olup, baş kapsülleri kahve renklidir (Şekil 118c). Üç larva dönemi 
geçirdikten sonra oluşan pupaları serbest pupa tipinde ve 4.5 mm boyundadır. 

Erginler kışı ağaç kabukları, taş, yaprak döküntüleri altında veya toprağın yarık ve 
çatlaklarında geçirir. Günlük ortalama sıcaklık 7-8°C, maksimum sıcaklık 10-
11°C’yi bulduğunda erginler kışlakları terk etmeye başlar. 
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Şekil 118. Elma gözkurdu ergini (a,b) ve larvası (c). 

Şubat ortasından mart sonuna kadar olan bu zamanda beslenme ve uçuş bakı-
mından büyük aktivite göstererek ağaçların açmakta olan tomurcuk, filiz ve 
sürgünleri ile beslenirler. Çiftleşerek yumurtalarını henüz tozlaşmakta olan çiçek 
tomurcukları içine bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca ortalama 25 yumurta bırakır. 
Larvalar 2-4 haftada gelişerek aynı çiçek evinde pupa olur. Genellikle mayıs içinde 
pupa dönemi sona erer ve çıkan erginler taze yaprak ve sürgünlerle kısa bir süre 
beslenerek, yaz ortasına doğru kışlık yerlerine çekilirler. Yılda 1 döl verir.   
Badem gözkurdu (A. amygdali): 
Badem gözkurdu erginleri 3.0-4.2 mm uzunluğunda, kahve renklidir. Üst kanatlar, 
erkek bireylerde gri, dişilerde sarı renkli üç çizgi ile desenlenmiştir. Yumurtaları 

oval, süt beyaz renkte, 0.8x0.5 mm 
ebadında; olgun larvalar az çok 
silindirik şekilli, 4.8-5.5 mm boyunda 
ve beyaz renkli olup baş kapsülleri 
kırmızımsı parlak kahve renklidir. 

Badem gözkurtlarının dişileri sonbahar-
da barınaklarından çıkarak 2 hafta ka-
dar odun ve çiçek gözlerinde beslenir 
ve yumurtalarını ilkbaharda açacak olan 
odun ve çiçek gözlerine bırakırlar. 
Çıkan larvalar bütün kış süresince 
tomurcukları yiyerek beslenir. Bahar 
aylarında da önce pupa, sonra ergin 

hale gelirler. Yılda 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Meyve gözkurtlarının larvaları çiçek tomurcukları içinde beslenip geliştikleri için, 
zarar gören çiçekler açılamaz ve meyve bağlamazlar. Bu tip çiçekler kahve-
rengileşir kuruyarak ağaç üzerinde kalırlar (Şekil 118c, 119). A. pomorum’un Ege 
Bölgesi armutlarında ortalama %25(4-60) oranında çiçeklerde zararlı olduğu, 

 
Şekil 119. Meyve gözkurdu larvalarını 

zarar yaptığı çiçekler. 

a b c 
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özellikle bakımsız bahçelerde yoğunluk kazandığı bilinmektedir. Erginler çiçekler 
dışında taze yaprak, filiz ve sürgünlerle de beslenirler. 

3. KONUKÇULARI 
Türkiye’de bulunan Anthonomus türleri ve konukçuları aşağıdaki listede veril-
miştir. 
A. pomorum: Elma, armut, ahlat, badem, kestane, ayva, ceviz, çitlenbik, gül 
A. amygdali: Hust. Badem, erik, şeftali, kiraz, ceviz, elma, ayva, ateş dikeni 
A. pyri Koll.: Armut, vişne. 
A. humaralis Pz.: Erik, mahlep, 
A.pedicularius L.: Erik, vişne, badem, gül, iğde, ateş dikeni. 
A. gentilis Fst.: Badem, ateş dikeni, böğürtlen. 
A. rubi  Hbst.: Çilek, gül, böğürtlen, söğüt. 
A. ornatoides (Reitter): Badem. 
A. bauderi  Desbr.: Badem. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
A.pomorum larvalarında dış parazitoit olan Scambus pomorum Ratz. (Hym.: 
Ichneumonidae) saptanmıştır. Bu zararlının birinci derecede önemli ve yaygın 
düşmanı olan parazitoidin parazitleme oranının yıl ve bölgeye göre değiştiği 
bilinmektedir. Ayrıca, Bracon discoidens Wems ve Syrrhizus delusorius Foraty 
(Hym.: Braconidae)’de bilinen dış parazitoitlerindendir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 
Gözlerin patlamasından itibaren çiçek tomurcukları görününceye dek ağaçların 
altına çarşaf serip dalları sallayarak düşen erginler ve ergin çıkışından önce zarar 
görmüş çiçekler toplanıp imha edilmelidir. Kışın veya budama sırasında yapılacak 
dal kontrollerinde zarar görmüş gözlerin bulunduğu dallar kesilerek ayıklan-
malıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

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

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalarda tomurcuk ve sürgünlerin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra elma bahçelerinde açılmamış 100 
tomurcuk incelenerek, canlı birey oranı %30’un altındaysa uygulama başarılı kabul 
edilir. 

 
 

MEYVE TESTERELİ ARILARI 
Armut testereliarısı [Hoplocampa brevis (Klug)] 
Erik testereliarısı [H. flava (L.)] 
Elma testereliarısı (H. testudinea Klug.)  

(Hymenoptera: Tenthredinidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Türler arası morfolojik bazı farklılıklar olmasına karşın, genel olarak erginler 4-7 
mm boyunda, kızıl kahve renkli ve siyah bacaklı arıcıklar olup, ön kanattaki 
kostanın ortasında siyah bir lekeye bulunur. Dişilerde ovipozitor testere 
şeklindedir (Şekil 120a; 121a,b). Yumurtalar beyaz, ince uzun oval, 0.4-0.5 mm 
boyundadır (Şekil 120b, 121c). Larvaları krem renginde, yalancı tırtıl tipinde, 
olgunlaştıklarında boyları 10-15 mm’dir (Şekil 121d, 122). 

Larvanın meyveden çıkış deliği üzerinde ve meyve içindeki siyahımsı renkli 
artıkları, tahtakurusu kokusundadır. 

Kışı toprağın birkaç santimetre derinliğinde, kokon içerisinde, larva döneminde 
geçirirler. İlkbaharda ergin çıkışları genellikle, konukçularının çiçekleri açmak 
üzereyken başlar ve çiçeklenme döneminde devam eder. Az hareketli olan erginler, 
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günün sıcak saatlerinde uçar, hava serinleyince açılmak üzere olan çiçekler içinde 
gizlenip polen ile beslenirler. 

 
Şekil 120. Armut testereliarısı ergini (a) ve yumurtası (b). 

 

 

 
Şekil 121. Elma testereli arısı ergini (a,b), yumurtası (c) ve larvası (d). 

Dişiler yumurtalarını henüz açılmamış yada yarı açılmış çiçeklerin dip kısmına, 
yapraklarının dış yüzüne ovipozitörleri ile açtıkları yarıktan epidermis altına 
bırakır (Şekil 120b, 121c). Bir çiçeğe 2-5 yumurta bırakabilirler. Yumurta bıra-
kılan yer, yumurta açılmasıyla birlikte, epidermisin kahverengileşmesiyle anlaşılır. 
Sıcaklığa bağlı olarak 1-2 hafta sonra yumurta açılır. 

Larva, armutta önce çanak yaprakların dibine yönelir ve çiçek tablasının çevre-
sinde, epidermis altında yüzeysel bir galeri açmaya başlar. Sonra merkeze yönelir 
ve çekirdekleri yer. Elmada çoğu kez önce meyve kabuğunda yüzeysel galeri açar, 

a b 

a b 

c d 
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sonra aynı yada bir başka meyvenin içine girer (Şekil 121d). Erikte ise larva, 
yumurtadan çıkar çıkmaz çekirdeklere yönelir (Şekil 122). 

İlk meyveden ayrılış, genellikle çiçek tablasından olur. Larva sonraki meyvelere 
ise çoğunlukla yandan açtığı bir 
delikten girer ve başka bir delikten 
ayrılır. Böylece bir larva birden çok 
meyvede beslenerek, dökülmelerine 
neden olur. 

Gelişmesini 4 gömlek değiştirerek 3-5 
haftada tamamlayan larva, meyveyi 
terk ederek toprağın birkaç santimetre 
derinliğinde hazırladığı topraktan bir 
kokon içinde gelecek ilkbahara kadar 
diyapoz halinde kalır. Yılda 1 döl 
verir. 

 

 

 

 
Şekil 123. Testereli arıların armutta (a,b), erikte (c) ve elmadaki (d,e,f) 

zarar şekilleri. 

 

 
Şekil 122. Erik testereli arısının larvası. 

a b 

c d 

e f 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Testereliarıların larvaları meyvelerin çekirdek evlerini yerler. Zarar gören mey-
veler dökülür. 

Armut meyveleri fındık büyüklüğüne geldiği zaman, meyveler üzerinde yaklaşık 
olarak 2 mm çapında delikler görülür. Bu deliklerden zararlının siyah esmerimsi 
dışkıları çıkar. Bu görünüşteki meyveler kısa zamanda dökülür (Şekil 123a,b). 

Elma testereliarısının larvaları, ilk çıkışlarında, meyveler fındık büyüklüğünde 
iken meyve kabuğunda yüzeysel galeriler açar (Şekil 123e,f). Daha sonra aynı 
yada başka bir meyvenin çekirdek evine girer (Şekil 121d, 123d). Çekirdek evi 
zarar görmeyen meyve yüzeyindeki galeri izi, karakteristik bir görünümle sürekli 
kalır ve zamanla şekli bozulur (Şekil 123e,f). 

Erik testereliarısı larvaları, meyveler bezelye yada fındık iriliğindeki çağla 
döneminde delerek, dökülmesine yol açar(Şekil 123c). 

Armut ve elmadaki türlerde, bir larva, gelişmesi süresince 2-3 meyveyi; eriktekiler 
ise 4-5 meyveyi zarara uğratır. Meyve testereliarıları %100’e yakın meyve 
dökümüne yol açabilir. 

Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
H. brevis armutta; H. testudinea elmada; H. flava, H. minuta, H. rutilicornis erikte 
zararlıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Testereliarı zararı görülen bahçelerde, kışın toprak işlemesi yapmak suretiyle 
popülâsyon azaltılabilir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 
En uygun ilaçlama zamanı, yumurtaların açılmaya başladığı zamandır. Bu, birçok 
çeşitte tam çiçeklenme dönemine rastlar. Bununla birlikte bu dönemde faaliyette 
bulunan bal arılarının korunması yönünden ilaçlama, çiçek taç yaprakları 
dökülürken uygulanmalıdır. Bu zamanı tespit için, bahçede erken çiçek açan 
çeşitler, üzerinde çiçek taç yaprakları dökülmeye başladığında bir sayım yapılır. 
Sayımda en az 5 ağaçtan rasgele 20’şer bukette sağlam ve zarar görmüş çiçekler 
sayılmalı; bulaşma oranı elma ve armutta %10’un, erikte %5’in üzerinde ise 
ilaçlama yapılır. 
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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. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamada özellikle çiçeklerin ıslatılmasına özen gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Meyveler fındık büyüklüğüne geldiğinde yere dökülen ve ağaçtaki meyvelerden 
500’er adet gözle kontrol edilir. Zarar oranı %1’den az ise uygulama başarılı 
olarak kabul edilir.  

 

 

 

SAN-JOSE KABUKLUBİTİ 
Quadraspidiotus perniciosus Comst.  

(Hemiptera: Diaspididae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
San-Jose kabuklubitinin erkek ve dişisi birbirinden farklıdır. Dişi, kanatsız oval, 
limon sarısı renginde olup, bitkilerin belli kısımlarında (gövde, dal, sürgün, yaprak, 
meyve ve gözler gibi) sabit olarak yerleşmişlerdir. Üzeri esmer bir kabukla 
örtülüdür. Ergin erkek ise kanatlıdır. Dişilerin kabuğu yuvarlak, erkeklerde ise 
uzunca oval siyah-gri renktedir (Şekil 124a).  

San-Jose kabuklubitinin yeni doğan yavrusu (hareketli larva) 0.2-0.3 mm boyunda, 
limon sarısı renginde, üç çift bacaklı ve antenlidir. Birinci dönem larva’nın 
kabuklarının tepe noktası tam ortadadır. Kışı bu dönemde geçiren larvaların 
kabukları daha koyu esmer renk alır. İkinci gelişme dönemindeki bireylerin kabuğu 
üzerinde ikinci bir halka oluşur. Üçüncü dönem veya ergin dönemindeki dişilerin 
üzeri esmer renkli 1.7-2 mm çapında hafif şişkin kabukla örtülüdür. Erkek ve 
dişiler ikinci dönemden itibaren farklılaşır. Erkek kabuklar 0.7 mm boyunda, 0.2 
mm eninde oval şekildedir.  

Zararlının bulunduğu dalın kabuğundan boylamasına bir kesit alınırsa, kan 
kırmızısı emgi lekeleri görülür. 
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San-Jose kabuklubiti, kışı birinci dönem larva olarak, ağaçların gövde, dal, göz ve 
dalcıklar üzerinde geçirir. Larvalar şubatın sonuna doğru veya martın ilk 
haftasından itibaren sıcaklık ortalaması 7.3°C’yi bulduğu zaman diyapozu terk 
edip zarar yapmaya başlarlar. Bir süre beslendikten sonra olgunlaşan bireyler 
çiftleşir ve 10-15 gün sonra dişiler yeni larva doğurmaya başlar. İlk hareketli larva 
çıkışları bölgelere göre değişmekle beraber mayısta başlar ve temmuzda sona erer. 
İkinci dölün larva çıkışı temmuzun ikinci haftasında başlar ve eylül ortasına kadar 
sürer. Üçüncü döl çıkışları eylülde başlar, iklim koşullarına göre aralığa ayına 
kadar devam edebilir. Üçüncü döl bazı yıllar çok az, bazı yıllarda ise yüksek 
yoğunluk gösterir. 

Bir dişi 73-287 kadar hareketli larva doğurur. Hareketli larva çıkışı bazen bir 
aydan fazla (45-60 gün) devam eder. 

 

 
Şekil 124. San- Jose kabuklubiti (a), dalda sıvama halde bulunuşu (b), elmadaki (c) ve 

armuttaki (d) zarar şekli. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Özellikle genç ve orta yaştaki ağaçlar için çok tehlikeli bir zararlı olup, bir meyve 
ağacını 2-3 yılda kurutabilir. Ağaçların gövde, dal ve dalcıklarındaki yaprak, 
sürgün, tomurcuk ve meyvelerin özsularını emmek suretiyle zarar yapmaktadır. 
Fakat gerçek zarar, emgi esnasında salgıladığı toksik maddelerden oluşur.  

Yaşlı ağaçlarda önce yaprak dökümü yapar, sonra bazı dallarını ve gitgide ağacın 
bir bölümünü ve daha sonra ağaçları tamamen kurutur. Meyvede önce sap çukuru 

dişi 

erkek a b 

c d 
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ve çiçek çukuruna yerleşir, sonra yayılır. Beslenme yerlerinde kırmızı lekeler 
oluşur, meyvelerin kalitesi bozulur ve pazar değeri düşer (Şekil 124c,d). 

Ülkemizde meyvecilik yapılan hemen her yerde bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
Polifag bir tür olup, çeşitli kaynaklara göre 700’den fazla konukçusu vardır. 
Başlıca konukçuları elma, armut, şeftali, erik, muşmula, kiraz ve söğüttür. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Türkiye’de bugüne kadar San-Jose kabuklubitinin aşağıdaki doğal düşmanları 
saptanmıştır. 

Parazitoidleri: 
Aphytis aonidia (Heimpel et al.) (Hym.: Aphelinidae) 
A. melinus Debach (Hym.: Aphelinidae) 
A. mytilaspidis Le Baron (Hym.: Aphelinidae) 
A. proclia Walker (Hym.: Aphelinidae) 
Aspidiotiphagus citrinus (Crav.) (Hym.: Aphelinidae) 
Anchenamus sp.  (Hym.: Aphelinidae) 
Encarsia perniciosi (Tower)  (Hym.: Aphelinidae) (Şekil 1125b) 
(=Prospaltella perniciosi)  
Prospaltella fasciata Malenotti  (Hym.: Aphelinidae) 

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

 

 

 
 

Şekil 125. Parazitlenmiş San-Jose kabuklu bitleri (a) 
ve Encarsia perniciosi ergini (b). 

 

a 

b 
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Predatörleri: 
Chilocorus bipustulatus L.  (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus quadripustulatus L.  (Col.: Coccinellidae) 
Hemisarcoptes coccophagus Mayer  (Acarina.: Hemisarcoptidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

− San-Jose ile bulaşık olan bahçelerde toprak işlemesi, sulama, gübreleme, 
budama ve diğer kültürel önlemler zamanında ve usulüne uygun olarak 
yapılmalıdır.  

− Kış mücadelesine girmeden önce San Jose kabuklubiti ile fazla bulaşık olan 
meyve ağaçları kısa budamaya tabi tutulmalı, budamadan kalan artıklar 
parazitoit çıkışı için bahçeden uzak bir yere bırakılmalıdır.  

− Bahçe tesis ederken sertifikalı ve temiz fidanlar kullanılmalıdır.  

− Bulaşık ağaçlardan alınan sırıklar temiz ağaçlarda destek olarak 
kullanılmamalıdır.  

− Bulaşık ağaçlardan aşı gözü ve kalemleri alınmamalıdır.  

− Bahçe kenarında diğer konukçu bitkiler zararlı ile bulaşık ise ilaçlanmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
San-Jose popülâsyonunun düşük olduğu yerlerde, E. perniciosi ile bulaştırma 
yapılarak zararlıyı baskı altında tutmak mümkündür. Bu parazitoitin desteklenmesi 
ve etkinliğinin arttırılması amacı ile zararlı popülâsyonunun düşürülmesi için kış 
ilaçlaması yapılır. 

Parazitoitin bulaştırılması, nisan-mayıs ve ağustos sonu-eylülde yapılmalıdır.  

E. perniciosi faaliyetinin yüksek olduğu bahçelerde, doğal düşmanların korunması 
ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla mücadelede kimyasal 
mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer kimyasal mücadele 
gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih 
edilmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 

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

Erken ilkbahar mücadelesi: Ağaçlarda gözler uyandıktan sonra, pembe tomur-
cuk dönemine kadar, zararlının larva döneminde uygulanır. 
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Yaz mücadelesi: Kış veya erken ilkbahar ilaçlaması yapılan veya yapılamayan 
bahçelerde, çiçekten sonra kontroller yapılarak San Jose kabuklubitinde yavrulama 
başladığı günlerde birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci 
ilaçlama yapılır. 

Birinci döle karşı uygulanan ilaçlamalardan sonra sürekli olarak kontroller yapılır. 
Zararlının popülâsyonunda artış görüldüğü takdirde, diğer döllerde de aynı metoda 
göre ilaçlamalar tekrarlanır. Ancak ağustostan itibaren faydalıların etkinliği arttığı 
için ilaçlama yapılmamalıdır. 

Meyve fidanlıklarında yaz mücadelesi: San-Jose kabuklubitinde yavrulama 
başladığı günlerde birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci 
ilaçlama yapılır. İkinci döle karşı da aynı şekilde ilaçlama yapılmalıdır. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağacın özellikle, gövde, dal, sürgün, meyve ve yapraklarında kuru yer kalmayacak 
şekilde ilaçlama yapılmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Meyve hasadı esnasında meyveler üzerinde, zararlının kırmızı lekelerinin olup 
olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, aynı dönemde zararlı ile bulaşık olan 2-3 yaşındaki 
dallar seçilir. Her ağacın çeşitli yönlerinden 8 dal örneği alınır ve binoküler altında 
her dalın 5 cm’lik kısmında canlı ve ölü bireyler sayılarak uygulama 
değerlendirilir. 
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ŞEFTALİ GÜVESİ 
Anarsia lineatella Zell.  

(Lepidoptera: Gelechiidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kelebekleri koyu gri-boz renkli olup, üst kanatlar düzgün olmayan açık ve koyu 
kurşuni çizgi ve lekelerle süslüdür. Alt kanatlar daha açık renkli ve kenarları uzun 
saçaklıdır. Dinlenme halindeyken çatı gibi duran kanatları vücuda göre daha 
uzundur. Kanat açıklığı 14-16 mm, vücut uzunluğu 8 mm’dir. Erkek bireyler 
dişilerden küçüktür (Şekil 126a,b).  

  

   

Şekil 126. Şeftali güvesi ergini (a,b), yumurtası (c), larvası (d) pupa olmaya 
hazırlanan larva (e) ve pupası (f).  

Yumurtaları ovalimsi olup, 0.5x0.3 mm ebadındadır. Yeni bırakıldığında sarım-
tırak olup, zamanla portakal rengine ve açılmasına yakın kahverengine döner(Şekil 
126c). Yumurtadan çıkan genç larva 0.5 mm uzunluğunda, sarımsı kahverenginde 
ve baş siyahtır. Olgun larva ise, yaklaşık 10 mm uzunluğunda ve kırmızımsı 
kahverengi olup, segment araları sarımsı beyaz renktedir. Baş, toraks, anüs levhası 
ve bacaklar siyah renktedir (Şekil 126d,e). Pupa koyu kahverenginde, çıplak ve 
parlak olup, 6 mm uzunluğundadır (Şekil 126f). 

Kışı genellikle 1-2 yıllık dalların çatalları arasında, kabukların altında, yarıklarda, 
tomurcuk pulları arasında, koşnillerin kabuğu altında, akarların yapmış olduğu 
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galler içerisinde ve gövde dibindeki oyuklar içerisinde genellikle ikinci dönem 
larva halinde geçirir. Kışlık yuvalar kabuğun 2 mm kadar altında, 0.5-1.0 mm 
çapında ve 2-3 mm uzunluğunda olup, iç yüzeyi kokonumsu bir ağ ile kaplıdır. 
Kışlayan larvalar ilkbaharda havaların ısınmasıyla sıcaklığın 11–12°C’ye ulaştığı 
dönemde kışlaklarını terk ederler. Kışlaklarında ilk çıktıklarında çiçek ve yaprak 
tomurcuklarıyla beslenirler. Bu beslenme periyodu, tomurcukların kabarmaya 
başlamasından, sürgünlerin 5–10 cm olmasına kadar devam eder. Larvalar 
ortalama 20 gün (10-30 gün) devam eden gelişme periyodu sonunda, açtıkları 
galerinin içerisinde, gövde ve ana dalların kabuk altında veya çatallarında, budama 
yarası, kıvrılmış kabuk parçası vb. korunaklı bir yere grimsi beyaz iplikleri ile 
kendini tutarak pupa olur (Şekil 126e). Pupa süresi 6-10 gün olup, ilk ergin çıkışı 
Ege Bölgesinde mayısın ilk haftası, Akdeniz Bölgesinde martın sonu ile nisan 
başlarında ve Marmara Bölgesinde ise nisan içerisinde olmaktadır. 

Kelebekler, gündüzleri yaprak altında veya ağacın gövde ve dalları üzerindeki 
gölge bir yerde hareketsiz olarak, istirahat halindedir. Akşamları alaca karanlıkta 
uçuşurlar. Çıkışlarından bir gün sora çiftleşip, yumurtalarını genellikle sürgün, 
yeni dalların çatalları arasındaki kabuklar üzerine ve yeni çıkmış yaprakların 
diplerine veya alt yüzünde orta damara yakın kısımlara bırakırlar. Bir dişi 90-100 
dolayında yumurta bırakır. Bir hafta sonra çıkan larvalar sürgünlere saldırır. Daha 
sonra genç meyvelere geçerler. Meyvelere sap dibinden, yandan ve iki meyvenin 
birbirine değdiği yerlerden girerek döküme neden olurlar. Haziran ortasına doğru, 
meyvedeki larvalar, sap dibinde açtıkları delik ağzında ve iki meyvenin birleşme 
yerinde pupa olurlar. Bundan bir hafta sonra ikinci döl kelebekleri görülür. Bu 
dölün erginleri, yumurtalarını büyümüş meyvelerin sap diplerine koyarlar. Bir 
hafta sonra larvalar, sap dibinden meyvenin çekirdeğine kadar iner ve çekirdek 
çevresinde zararını yapar.  

Bir larva genelde bir meyveye zarar verir. Ağustosta şeftalilerde bir döl daha verir 
ve en çok zararını bu dönemdeki meyvelerde yapar. Son döl yumurtalarını tek tek 
yapraklara koyar. Bu yumurtalardan çıkan larvalar bir süre beslendikten sonra 
kokon örerek kışlaklarda kışı geçirirler. Zararlının gelişme eşiği 10°C’dir. Ege 
Bölgesinde 3, Akdeniz Bölgesinde 5 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Kışlayan dölüne ait larvaları ilk önce çiçek veya yaprak tomurcuklarında zarar 
yapar (Şekil 127a). Çiçeklerin çanak yapraklarını kemirerek deler ve çiçek 
yumurtalıklarını yiyerek zararlı olurlar. Genç sürgünlere uç kısmından girmek 
suretiyle, 3-8 cm uzunluğunda galeri açarak, zarar gören tomurcuk ve sürgünlerin 
kurumasına neden olur (Şekil 127b). Bir larva beslenme periyodu süresince 4-6 
adet tomurcuk veya sürgüne zarar verebilir. 

Yazın sürgünlerin tazeliği azaldıkça meyvelerdeki zarar artar, meyveyi sürgünlere 
tercih eder. Ancak bakımı iyi ve taze sürgün verimi teşvik edilmiş bahçelerde, 
sürgün zararı daha fazla olmaktadır.  
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Şekil 127. Şeftali güvesi’nin tomurcukda(a), sürgünde (b) ve meyvedeki zarar şekli 
(c, d). 

Meyvedeki beslenme şekli tipiktir. Genç larva hemen kabuk altını kavisli bir şe-
kilde oymakta veya bazen de meyve etinde tünel açarak çekirdeğe kadar iler-
lemektedir (Şekil 127 c,d). Bu zarar şekli ile Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) 
larvalarının meyveye doğrudan girişi 
şeklindeki zararından ayrılır. Genel-
likle fazla olgunlaşmış meyveleri ter-
cih etmez; meyvenin çürük ve sulu 
kısımlarında da beslenmez. Larva 
tarafından zarar gören meyveler zamk 
çıkarır.  

Genç ağaç ve fidanlıklarda uzun süren 
sürgün zararı gelişmeyi engelleyerek, 
taç şeklinin bozulmasına ve sürgün 
uçlarının çatallaşarak, çalı formu alma-
sına neden olur (Şekil 128).  

Şeftali güvesi Ülkemizin bütün bölge-
lerinde bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
Şeftali, nektarin, badem, kayısı, erik, kiraz ve elma’dır. 

 

 
Şekil 128. Şeftali güvesi’nin ağaçtaki 

sürgün zararı. 

a b 

c d 

©Naim ÖZTÜRK 

©Naim ÖZTÜRK ©Naim ÖZTÜRK 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Parazitoitleri: 

Apanteles anarsiae Faure et Alab. (Hym. : Braconidae) 
A. glomeratus  L. (Hym. : Braconidae) 
Ascogaster sp. (Hym. : Braconidae) 
Macrocentrus sp. (Hym. : Braconidae)  
Paralitomastix pyralidis (Ashm.) (Hym.: Encyrtidae) 
P. varicornis Nees. (Hym.: Encyrtidae) 
Aptesis sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Ephialtes sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
E. subglobiatus L. (Hym.: Ichneumonidae) 
Mastrus sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Phaeoganes sp.nr. rusticatus Wesm. (Hym.: Ichneumonidae) 
Pimpla instigator  F. (Hym.: Ichneumonidae) 
Pristomerus vulnelator  Panz. (Hym.: Ichneumonidae)  
Periclora gestroci K. (Hym.: Belulidae) 
Brachymeria intermedia Perk. (Hym.: Chalcididae) 
Andreana sp. (Hym.: Apidae) 
Dibrachys offinis M. (Hym.: Pteromalidae) 
Haematopoda pluviallis L. (Dip.: Tabanidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Mekanik Mücadele 
Bulaşık sürgünler, bölgelere göre değişmekle birlikte, marttan itibaren eylül sonu-
na kadar haftada bir kez olmak üzere 8-10 cm uzunlukta kesilerek parazitoit 
çıkışına imkân sağlamak amacı ile kafeslere konulur.  
Ayrıca aynı dönemde özellikle şeftali ağaçlarında yeni çıkan yan sürgünler de taze 
olduğundan larvaların zararına uğramakta olup, bu nedenle kontrollerde bu 
sürgünlerinde kesilmesi önerilir. 
Yine hasat sonrası veya kurtlanarak yere dökülen meyveler toplanarak, bahçeden 
imha edilmelidir. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Şeftali güvesi’nin meyvedeki toleransı %2’dir. Bu eşik, erkenci kayısı ve şeftali 
çeşitlerinde daha da düşüktür. Zararlının mücadelesinde en önemli hususlardan 
birisi, kayısı alanında mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun bulunup bulunmadığını 
belirlemek ve larva meyve etine girmeden önce ilaçlama zamanını doğru olarak 
tespit etmektir.  
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Bunun için eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, bulaşık sürgün ve 
fenolojik kayıtlardan yararlanılabilir.  
Eşeysel çekici tuzaklar:  
Kayısı ağaçlarında gözler uyanmadan önce eşeysel çekici tuzaklar 100 ağaç için 
bir adet olacak şekilde, ağacın güney yönüne, yerden 1.5-2.0 m yükseklikteki 
uygun bir dalına asılır. Hava sıcaklıkları dikkate alınırsa, tuzaklar bahçelere 1 
Ocak’tan itibaren maksimum sıcaklık toplamı 1200°C veya Etkili Sıcaklıklar 
Toplamı (EST)1 150 gün dereceyi (g.d.) bulduğunda asılır.  
Kontroller ilk kelebek çıkıncaya kadar haftada 2-3, ilk kelebek yakalandıktan sonra 
ise, haftada bir kez yapılır. Tuzak kapsülleri 4–6 haftada bir el değmeden 
değiştirilir ve değiştirilen kapsüller ile kapsül kılıfları gömülür.  
Etkili sıcaklıklar toplamı:  
Birinci döle karşı, eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı haftalık 20 
adet/tuzak ve ağaç başına 5 adet veya daha fazla bulaşık sürgün olduğunda 
ilaçlama yapılır.  
Tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra, EST hesaplanmaya başlanır. Bu de-
ğer 125 gün-derece olduğunda, özellikle meyveler üzerinde ilk yumurta aranmaya 
başlanır. Bulunan yumurta işaretlenerek açılması takip edilir.  
Yumurta açıldığında ve etkili sıcaklık toplamı 250 (225-275) gün derece olduğun-
da ilaçlama yapılır. Ayrıca bu dönemde meyvenin de fenolojik olarak ben düşme 
döneminde olması koşulu aranır. 
Kayısı ve şeftali bahçelerinde, Şeftali güvesi’ne karşı genellikle bir ilaçlama 
yeterlidir.  
Bu zararlıya karşı erkenci şeftali ve kayısı çeşitlerinde kimyasal mücadeleye gerek 
duyulmamaktadır. 
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 
5.2.4. İlaçlama tekniği 
Uygulamalar kaplama ilaçlama şeklinde olup, sürgün ve meyveler ilaçlı su ile iyice 
temas ettirilmelidir. 
 

 

1 EST (gün-derece)= ∑[(maksimumºC + minimumºC):2]- 10 
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6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hasat döneminde 100 ağaçlık bir bahçede en az 5 ağaç sayım ağacı olarak alınır ve 
yere dökülen meyveler kontrol edilerek, kurtlu ve sağlam olarak sayılıp kaydedilir. 
Ayrıca, bu ağaçların her birinden hasat edilen en az 300 meyve kontrol edilir ve 
sayılan kurtlu meyve miktarı o ağacın tahmini olarak belirlenen tüm meyve 
sayısına oranlanır. Böylece toplam kurtlu meyve oranı %2’nin altında ise mücadele 
başarılı kabul edilir. 

 
 
 
 

ŞEFTALİ VE NEKTARİNDE ÇİÇEKTRİPSİ  
Frankliniella occidentalis (Pergande)  

(Thysanoptera: Thripidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin erkek bireyler 0.9-1.1 mm, dişiler ise yaklaşık 1.3-1.4 mm boyundadır. 
Vücut yapısı ince, uzun ve yassı, antenleri 8 segmentlidir. Vücut rengi mevsime 
göre soluk sarıdan açık kahverengiye kadar değişir. Abdomen kahverengi, toraks 
portakal sarısıdır. Abdomen üzerinde küçük kahverengi benekler bulunur. Uzun ve 
dar kanatlarının kenarları kirpik gibi saçaklı tüylere sahiptir. Kanatlar, dinlenme 
halindeyken vücudun üzerinde paralel ve kapalı halde durur (Şekil 213).  

Yumurtalar 0.2 mm uzunluğunda ve böbrek şeklindedir. Larva dönemi boyunca 
vücut sarımsı ve gözleri kırmızımsıdır. Yaşam dönemini yumurta, larva, prepupa, 
pupa ve ergin şeklinde tamamlar. Bir dişi yaşamı boyunca 40-60 adet yumurtayı 
tek tek bitki dokusuna, çiçek döneminde ise çiçek organlarının içine bırakır. En 
uygun yumurta bırakma sıcaklığı 28°C’dir.  

Erginin yaşam süresi iklime bağlı olarak 15-30 gündür. Birinci ve ikinci dönem 
larvalar bitkide beslenir. İkinci dönem larvalar çok aktiftir ve beslenmek için 
korunaklı yerleri arar. İkinci dönemin sonunda larvalar toprağa geçerler. Prepupa 
ve pupa dönemlerini toprakta geçirirler. Ancak, nadiren de olsa tüylü yapraklı 
bitkilerin dokusu içerisinde de pupa oldukları görülmüştür. 

Kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirirler. Tam gelişmesini 
25°C de 15 ve 15°C de 40 günde tamamlar. Tripsler, en fazla uçuş faaliyetini 
günün serin saatlerinde yaparlar. Yılda 5-7 döl verirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Zararlının ergin ve larvaları törpüleyici-emici ağız yapısıyla emerek zararlı olurlar. 
Beslendiği bitkilerin dokularında küçük benek ve gümüşi lekeler oluşturur.  
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Çiçeklerin taç yapraklarında beslendiği yerlerde renk açılması yaparlar. Şeftalide 
çiçeklenme süresince ve meyvelerin olgunlaşmaya başladığı dönemde yaptığı zarar 
önemlidir.  

Beslenmeleri sırasında oluşturdukları zarardan çok, salgıladıkları toksik maddeler 
önemlidir. Bu salgılar bitkide reaksiyona sebep olur. Larvaları ve erginlerinin 
beslenmeleri sonucu meyvelerde gümüşi renkli yumuşak lekeler meydana gelir. 
Olgunlaşma döneminde meyvelerin yüzeyinde önce yaralar oluşur. Bu yaralar 
büyür ve genişler, meyvelerin pazar değerinin düşmesine neden olur.  

Zararlı, ağaçta nispeten korunaklı yerlerde bulunur. Meyvelerin ve bitki doku-
larının birbirleri ile temas ettiği yerlerde ve kabuk altlarında bulunurlar. Bu gibi 
alanlar, zararlıyı ilaçların etkilerinden korumaktadır. Bu nedenle tripsler ile 
mücadele zordur. Çiçek tripsleri düşük popülâsyonlarda da önemli zararlar 
yapabilirler. 

Tripsler, beslendikleri bitkilere değişik bakteri, fungus ve virüs hastalıklarını 
bulaştırarak dolaylı yoldan da zararlı olmaktadır.  

Çiçek tripsleri, kıyı şeridine yakın yerlerde bulunur. Kıyı kesiminde ocak ayı 
dışında tüm yıl boyunca, iç bölgelerde ise mart–eylül döneminde görülürler. 
Tripsler, rüzgârın da yardımıyla uzun mesafelere taşınırlar. 

3. KONUKÇULARI  
Çiçektripsleri polifag türler olup, 62 familyadan 244 bitki türü konukçusu olarak 
saptanmıştır.  

Meyve ağaçlarından şeftali, nektarin, kayısı, erik ve elma ile asma önemli konuk-
çularıdır. Diğer bitkilerden ise çilek, pamuk, turunçgiller, kuşkonmaz, taş yoncası, 
üçgül, hıyar, domates, bamya, biber, marul, soğan, fasulye, soya, kavun, karpuz, 
patlıcan, böğürtlen, karanfil, krizantem, gül gibi birçok süs bitkisi ile çiçekli 
yabancı otlar, tripslerin önemli konukçuları olarak belirlenmiştir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Akdeniz Bölgesi’nde yapılan çalışmalarda Orius spp.’nin çiçek tripslerinin önemli 
bir avcısı olduğu saptanmıştır.  

Predatörleri: 
Orius spp. (Hem.: Anthocoridae) 
Adalia bipunctata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) 
Syrphus sp.  (Dip.: Syrphidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae) 
Aeolothrips spp. (Thys.: Aeolothripidae) 
Amblyseius spp. (Acarina: Phytoseiidae) 
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5. MÜCADELESİ  

5.1.Kültürel Önlemler 
Çiçek tripsleri ile mücadelede kültürel önlemlere önem verilmelidir. Bu amaçla; 

─ Şeftali bahçeleri ve etrafındaki yonca ile diğer yabancı otların kontrolü 
yapılmalıdır. 

─ Bahçe içindeki ya da yakınındaki yabancı otlar, kültür bitkisinin çiçeklenme 
döneminde ve hasattan 2-3 hafta öncesinde sürülmemelidir. 

─ Hasata yakın yabancı ot mücadelesi yapılmamalıdır.  

─ Bahçe içinde ve etrafında zararlının diğer konukçularının bulundurulma-
masına özen gösterilmelidir. 

─ Topraktaki pupa ve erginlere karşı sonbahar ve kış aylarında toprak işlemesi 
yapılmalıdır.  

─ Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.  

─ Bahçeler düzenli sulanmalıdır.  

─ Budama yapılarak ağaç içi havalandırması sağlanmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele  
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlar uygulanmalıdır. 

5.3. Kimyasal Mücadele  
Ülkemizde şeftali ve nektarinde bu zararlıya karşı ruhsatlı ilaç bulunmamaktadır. 
Bu nedenle kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLUBİTİ 
Mercetaspis halli (Green) (=Nilotaspis halli)  

(Hemiptera: Diaspididae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Ergin dişi kabuğu 1.2 mm boyunda, 0.5 mm eninde; kısa virgül-gayrimuntazam 
oval şekilli; en geniş yeri ortada veya orta arkasında; beyazımsı veya açık 
kahverenginde, baş taraftaki larva kabuğu portakal rengindedir (Şekil 129).  

Kabuk altındaki ergin dişi sarımsı veya sarımsı kahverengi renkte ve uzunca oval 
şekillidir. Ergin erkek kabuğu daha dar ve soluk renkte olup 0.7 mm uzunluktadır. 
Ergin erkekler bir çift kanatlıdır. Ancak fazla hareketli değildir. 

 
Şekil 129. Şeftali virgül kabuklubiti ergin dişisi 

Kışı dal çatlaklarında, sürgünlerin budak yerlerinde, tomurcuk kapsülleri arasında, 
boğumlarda ergin halde geçirir. Kışlayan bireylerden mayıstan itibaren hareketli 
larva çıkışı başlar ve çıkış haziranda son bulur. Hareketli larvalar meyve, tomurcuk 
ve dallara yerleşerek beslenir ve gelişir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Ağaçların kök hariç dal, sürgün, tomurcuk, yaprak ve meyvelerinde bulunur. Bitki 
özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar. Tomurcukları zayıflatır veya körleştirir. 
Böylece ağaçlarda çiçek ve sürgünlerin azalmasına neden olur.  

Meyve üzerinde yapmış olduğu nokta şeklindeki lekeler de çok önemlidir. Bu gibi 
meyvelerin pazar değeri düşer, çok yoğun bahçelerde ağaçların kurumasına neden 
olurlar. 

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesinin çeşitli yöreleri bu zararlı ile 
bulaşıktır. 

 

©Halil BOLU 
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3. KONUKÇULARI 
En önemli konukçusu şeftalidir. Ayrıca erik, kayısı, badem, armut, ayva, ahlat, 
elma, nar, kiraz ve vişne de konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Yurdumuzda zararlının tespit edilen doğal düşmanı bilinmemektedir.  

Predatörleri: 
Adalia bipunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
A. decempunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
A. fasciatopunctata revelierei Muls.  (Col.: Coccinellidae) 
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus)  (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus nigromaculatus (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus quadripustulatus (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
Hippodamia variegata (Goeze)  (Col.: Coccinellidae) 
Oenopia conglabata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
Pharoscymnus pharoides Marseul  (Col.: Coccinellidae) 
Scymnus araraticus Khrzorian  (Col.: Coccinellidae) 
Stethorus gilvifrons (Mulsant)  (Col.: Coccinellidae) 

Parazitoiti: 
Thysanus ater Haliday (Hym.: Signiphoridae). 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
– Ağaçlar kuvvetli bulundurulmalıdır. 

– Zararlı ile yoğun bulaşık olan dallar budanmalıdır.  

– Budama artıkları bahçeden uzak ve çıkan larvaların ağaçlara ulaşamayacağı 
bir yere imha edilmeden bırakılmalıdır. Böylece zararlının içinde veya 
kabuğun altında kışı geçiren parazitoitler korunmuş olur. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 
Yoğunluğun yüksek olduğu bahçelerde ağaçların uyku döneminde, tomurcuklar 
patlamadan 20 gün öncesine kadar, kışlık ilaçlardan biri ile ilaçlama yapılır. 

Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar 
görüldükten 1-2 hafta sonra birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 
ikinci ilaçlama yapılır. 
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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. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların her tarafı kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Özellikle meyveler iyice 
ilaçlanmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kışın veya yazın yapılan mücadelede, ilaçlamadan 20 gün sonra, bahçenin çeşitli 
yerlerinden alınan bulaşık bitki örneklerinde en az 200 kabuklubit canlı ve ölü 
olarak sayılır. En az %90 oranında ölüm saptanması, uygulamanın başarılı 
olduğunu gösterir. 

 

 

TOMURCUK TIRTILLARI 
Kırmızı tomurcuktırtılı [Spilonota ocellana(Schiff.) (Lep.: Tortricidae)]  
Yaprak yeşiltırtılı [Hedya nubiferana (Haw) (Lep.: Tortricidae)]  
Küçük tomurcukgüvesi [Recurvaria nanella Hübn. (Lep.: Gelechiidae)] 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kırmızı tomurcuktırtılı (Spilonota ocellana): 
Erginin kanat açıklığı 12-18 mm’dir. Ön kanatların kaide ve uç kısmı gri 
kahverengi olup ortası beyaz renklidir. Kanat ucunun iç ve dış köşelerine yakın 
birer koyu renkli leke vardır. Arka kanatlar açık gri kahve renkli ve ince saçaklıdır 
(Şekil 130a,b). Larva koyu kahverengi-kırmızı olup, baş ve göğüs plakası parlak 
siyah, anal plaka ise koyu kahverenginden siyaha kadar değişir. Olgun larvanın 
boyu 9-13 mm’dir (Şekil 130c).  

Yaprak yeşiltırtılı (Hedya nubiferana): 
Erginin kanat açıklığı 18-21 mm’dir. Ön kanatların dipten 2/3’ü mavimsi, siyah ve 
gümüşi kahverengi; uç kısmı ise beyaz renkli olup, kenarlarında açık kahve renkli 
lekeler vardır. Arka kanatlar grimsi açık kahverengidir (Şekil 131a,b). Larva 
yumurta açılımından hemen sonra açık yeşil, olgunlaştığında ise koyu zeytin yeşili 
renktedir. Baş, göğüs, anal plakalar ve göğüs bacakları parlak siyah renklidir. Sırt 
kısmında boyuna uzanan koyu yeşil renkli bir şerit, vücut halkaları üzerinde de 
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siyah renkli kabarcıklar ve bunlardan çıkan açık kahve renkli kıllar vardır. Olgun 
larvanın boyu 18-20 mm’dir (Şekil 131c). 

 

 

 
 
Şekil 130. Kırmızı tomurcuktırtılı’nın ergini (a,b) ve 

larvası (c). 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Şekil 131. Yaprak yeşiltırtılı’nın ergini 

(a,b), larvası (c), meyvedeki 
zarar şekli (d) ve yapraktaki 
zarar şekli ve ağ içinde 
larva(e). 

a b 

e 

d c 

©Mustafa ÖZDEMİR 

a b 

c 

©Mustafa ÖZDEMİR 
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Küçük tomurcukgüvesi (Recurvaria nanella): 
Erginin kanat açıklığı 10 mm kadardır. Ön kanatlar kirli gri ve siyah pullarla 
örtülüdür (Şekil 132a). Larva yumurta açılımından sonra açık sarı renklidir. Olgun 
larvanın rengi kırmızı-kahverengi olup, pupa olmaya yakın, önce koyu zeytini 
yeşil, daha sonra morumsu renge dönüşür. Olgun larvanın boyu 5-6 mm’dir (Şekil 
132b). 

 

 

 
 
 
 
Şekil 132. Küçük tomurcuk güvesi’nin ergini (a), 

larvası (b) ve yapraktaki zarar şekli (c). 

Kışı, dalların çatallanan yerlerindeki kabuk çatlakları ve buralarda biriken kuru 
yapraklar altında, tomurcuk dipleri ve pulları arasında, sık dokulu grimsi beyaz 
kokon içinde, değişik dönemlerde larva halinde geçirirler.  

Küçük tomurcukgüvesi, yukarıdaki yerlerde kışı geçirmekle birlikte, tutunabilmesi 
için hafif bir çıkıntı bulursa, doğrudan doğruya dallar üzerinde de kışı geçirir. 
İlkbaharda kışlaklarını terk ederek tomurcuk, çiçek ve yapraklarda beslendikten 
sonra, mayısın ikinci yarısından sonra pupa olurlar. Larvaların kışlaklardan çıkıp 
tomurcuklara geçmesi ortalama günlük sıcaklığın 7°C’nin üzerine çıkması ile 
başlamakta ve beslenme 28 gün sürmektedir.  

H.nubiferana beslendiği yerde pupa olur. S.ocellana ve R.nanella ise kısmen bes-
lendiği yerde pupa olmakla birlikte genellikle ağaçların taçlanma ve dalların çatal-
lanma yerlerindeki ve gövdedeki kabuk çatlakları arası ile toprakta da pupa olurlar.  

Mayısın sonlarında başlayan ergin uçuşları H. nubiferana ve S. ocellana’da 
temmuz başlarına, R. nanella da ise temmuz ortalarına kadar sürer. R.nanella  
yumurtalarını yaprakların alt; diğer iki tür yaprak alt ve üst tarafına, filizlere ve 
yeni teşekkül eden tomurcuklara tek tek veya gruplar halinde bırakır. Çıkan 
larvalar bir süre beslendikten sonra, H. nubiferana ve R. nanella kışlamaya çekilir.  

a b 

c 

♂ 
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S. ocellana larvalarının ise iklim koşullarına bağlı olarak bir kısmı kışlamaya girer, 
diğer kısmı ise beslenmeye devam ederek 2. dölü oluşturur. Böylece H. nubiferana 
ve R. nanella yılda 1 döl verir. S. ocellana ise uygun koşullarda birden fazla döl 
verebilir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Tomurcuk tırtılları üç değişik şekilde zarar yapar. Birincisi ve en önemlisi 
tomurcuk ve çiçeklerde yaptıkları zarardır. Bunlar ilkbaharda günlük ortalama 
sıcaklığın bir kaç gün üst üste 6°C üzerinde seyrettiği günlerde, kışlaklarını terk 
ederek kabarmakta olan tomurcukları yandan delerek içine girer ve burada 
beslenirler. Genellikle meyve tomurcuklarını tercih ederler. Zarar gören tomur-
cuklar, giriş deliği etrafındaki larvanın pisliklerinden ve hafif ağ ile örtülü oluşları 
ile kolayca tanınır. Bu zarar çiçek dönemi sonuna kadar devam eder. İkinci zararı, 
birkaç yaprağı ağ ile tutturarak yapraklar arasında beslenmesi şeklinde olur. 
Üçüncü zararı ise, yumurtadan yeni çıkan yaz larvaları yapar. Bunlar yaprağın alt 
epidermisini delerek parankima dokusu ile beslenirler. 

H. nubiferana larvaları daha sonra bir yaprağı ikiye katlayarak veya iki yaprağı, 
meyveye veya dala yapıştırarak aralarında beslenmek suretiyle zarara devam eder 
(Şekil 131e). Böylece meyve kabuğunu kemirerek meyvelerin kalite ve pazar 
değerini de düşürür (Şekil 131d). 

S. ocellana larvaları ise yapraklarda parankima dokusu ile beslenirken önce düz 
sonra çatallanan tipik galeriler oluşturur Yoğun olduğu yerlerde yaprak başına 10 
adet galeri sayılabilir. 

R. nanella larvaları birkaç yaprağı ağ ile tutturarak aralarında beslenerek zararlı 
olur. Yapraklarda dar, küçük ve yıldız şeklinde galeriler açarlar (Şekil 132c).  
Tomurcuk tırtılları yurdumuzun her bölgesinde bulunur. 

3. KONUKÇULARI 

Tomurcuk tırtılları polifag meyve zararlılar olup, bunlardan S. ocellana daha çok 
elmayı tercih eder. Aynı zamanda ayva, muşmula, erik, kiraz, kayısı, armut ve 
gül’de zararlıdır. H. nubiferana daha çok erikte, ayrıca bir önceki türde adı geçen 
meyve ağaçlarında da zararlıdır. R. nanella da elma, kayısı, erik, ayva, muşmula, 
badem, kiraz, şeftali, kuşburnu ve gülde zarar yapar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Hymenoptera takımından Ichneumonidae, Chalcididae, Encyrtidae, Braconidae 
familyalarına ait birçok tür bu zararlıların larva ve pupa parazitoitleri oldukları 
literatürde bildirilmektedir. 

Ankara ilinde Yaprak yeşiltırtılı ve Kırmızı tomurcuktırtılı’nın yumurtalarında 
Trichogramma embryophagum Hartig. (Hym.: Trichogrammatidae)’un yaygın ola-
rak bulunduğu ve bazı yerlerde bu zararlıların yumurtalarını %90’na varan 
oranlarda parazitlediği tespit edilmiştir.  
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Biyolojik Mücadele 

Elma içkurdu’nun da yumurta parazitoiti olan T. embryophagum’un bulunduğu 
yerlerde korunması ve etkinliğinin arttırılması için, diğer zararlılarla mücadelede 
kimyasal mücadeleye alternatif metotlar uygulanmalı, gerektiğinde doğal düşman-
lara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının görülmesi 
döneminde, en geç pembe çiçek tomurcuğu döneminde ve sert çekirdekli meyve 
ağaçlarında tomurcuk patlama döneminde bir defa yapılır. Bu dönemde her 10 
dekar için temsili olarak seçilecek 5 ağacın değişik yönlerinden 20 (toplam 100) 
tomurcukta veya bukette gözlem ve sayımlar yapılarak 10-15 larva bulunduğunda 
mücadeleye karar verilir. 

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama tüm tomurcuk ve çiçekler iyice ilaçlanacak şekilde yapılmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan 7 gün sonra her dekar için temsili olarak seçilecek 5 ağacın değişik 
yönlerinden alınacak toplam 100 bukette mevcut larvalar sayılmalı; canlı larva 
sayısı 2’nin altında ise uygulama başarılı kabul edilir. 
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VİRGÜL KABUKLUBİTİ 
Lepidosaphes ulmi (L.)  

(Hemiptera: Diaspididae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Ergin dişi bireyler virgül şeklinde 2-3.3 mm uzunluğunda grimsi kahverengi bir 
kabukla kaplıdır. Kabukları üzerinde baş tarafta portakal sarısı renginde birinci 
dönem larva kabuğu vardır (Şekil 133a,b). Bu kabuğun altındaki dişi şeffaf beyaz 
renkte; vücudun ön kısmı dar, arka kısmı ise geniş ve yuvarlak yapıdadır. 

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

 

 
Şekil 133. Virgül kabuklubiti dişileri (a,b), dişi kabuğu altındaki yumurtaları 

(b), yumurtadan yeni çıkmış hareketli larvalar (c) ve dalda 
meydana getirdiği koloni (d). 

a ©Cevdet ZEKİ 

c d 

b 

©Naim ÖZTÜRK 
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Dişi kabuğu altında bulunan yumurtaları oval ve saydamdır (Şekil 133b). Üç larva 
dönemi vardır. Yumurtadan yeni çıkmış olan larva, şeffaf, beyaz renkte ve hare-
ketlidir (Şekil 133c). Kısa bir süre bitki üzerinde dolaştıktan sonra, ana kabuğunun 
çevresinde veya uygun buldukları yerde, hortumlarını bitki dokusuna sokarak 
beslenmeye başlar ve kendilerini buraya tespit ederler.  

Kendisini bitkiye tespit eden larvaların üzeri, vücudundan salgıladığı beyaz renkli 
mum yapısında pamuğumsu ipliklerle kaplanmaya başlar. Vücudun üzerinde beyaz 
bir tabaka oluşur. Bu dönemde bacak ve antenler kaybolur. Bu hareketli larva 
döneminin sonunda, vücudunda kahverengi bir kabuk oluşmaya başlar. Bu 
dönemde vücut kabukla bitişiktir ve kabuktan ayrılmaz, dişinin kabuğu yan ve 
arkadan uzamaya başlar, sonunda virgül şeklini alır. Hareketli larva döneminde 
oluşan beyaz mumumsu iplikler kaybolur ve kabuk parlak bir renk alır.  

Kışı, yumurta halinde dişi kabuğunun altında geçirir. İlkbaharda 1. döle ait ilk 
hareketli larva çıkışı nisan sonu-mayıs başlarında elma ağaçlarında çiçek taç 
yapraklarının ¾’ü döküldüğü zaman olur. Hareketli larva çıkışından 34-37 gün 
sonra, erkek pupa kabuklarının altından kanatlı erkekler çıkar, dişiler de ergin 
döneme geçerler.  

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

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Hortumlarını bitki dokusuna sokup kendilerini tespit ettikten sonra dal, yaprak, 
meyve sapı ve meyve, hatta gövdeye kadar yerleşip bitki özsuyunu emerek zararlı 
olurlar. Bir taraftan bitki özsuyu ile beslenirken diğer taraftan da bitki için zehirli 
madde salgılarlar. Kontrol altına alınmadığı ve yoğunluğun çok fazla olduğu 
yerlerde ağaçları ve fidanları kurutabilirler. Meyve üzerine yerleşenler meyvenin 
gelişmesini engeller, kalitesinin düşmesine neden olur. 

Zararlı, Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunur. 

3. KONUKÇULARI  
Elma, armut, şeftali, kayısı, iğde, ceviz, fındık, karaağaç, söğüt, asma ve kavak’dır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Predatörleri: 

Temnostethus dacicus (Puton) (Hem.: Anthocoridae) 
T. longirostris  (Horwath) (Hem.: Anthocoridae) 
T. dacicus (H.S.) (Hem.: Anthocoridae) 
T. reduvinus  (H.S.) (Hem.: Anthocoridae)  
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Cybocephalus fodori (E.Y.) (Col.: Cybocephalidae) 
Hemisarcoptes malus (Shimer) (Acarina: Hemisarcoptidae)  
Cheletogenes ornatus C. and F. (Acarina: Cheyletida) 

Parazitoiti:  
Aphytis mytilaspidis  (Le Baron) (Hym.: Aphelinidae) 

Bu zararlının parazitoitler tarafından %44’e varan oranlarda parazitlenebildiği ve 
predatörler tarafından da %47’ye varan oranlarda imha edilebildiği belirlenmiştir. 
Bunlardan H. malus, gerek yoğunluk, gerekse dağılış ve etki yönünden zararlıyı 
baskı altına tutabilmektedir.  
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Kışın zararlı ile fazla bulaşık dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Yoğun ilaçlamalardan kaçınıldığı takdirde, yukarıda bahsedilen doğal düşmanlar, 
bu zararlıyı genellikle baskı altında tutabilmektedir. Bu zararlıya karşı mecbur 
kalmadıkça yaz ilaçlamaları yapılmamalıdır. Aphytis spp., Temnostethus spp. ve H. 
malus, Virgül kabuklubitinin biyolojik mücadelesinde yararlanılabilecek önemli 
faydalılardır. 
H. malus’un yoğun olarak bulunduğu yörelerden 10-45 cm uzunluğundaki kabuk-
lubit ve predatör akar ile bulaşık dallar kesilerek, H. malus’un bulunmadığı yöre-
lerdeki zararlı ile bulaşık ağaçların dallarına, bilhassa sonbahar aylarında bağlanır. 
Böylece, bu predatör akarın zararlı ile bulaşık ağaçlara geçmesi sağlanır. 
5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kimyasal mücadele kış ve yaz ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Kışın yapılan 
kontrollerde 5 cm uzunluğundaki bir dalda, altında yumurta bulunan en az 5 adet 
dişi kabuğu görülmesi o bahçenin kışlık yağlarla ilaçlanmasını gerektirmektedir. 
Ancak ilaçlamaya karar verirken diğer zararlıların da bulunmasına dikkat 
edilmelidir.  
Kış ilaçlaması yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında gözler kabarmadan 2-3 
hafta, sert çekirdekli meyve ağaçlarında 3-4 hafta evvel yapılmalıdır.  
Birinci ve ikinci döle karşı yapılacak yaz ilaçlamalarına karar vermek için, 
ilkbaharda ve temmuz başlarında yumurta açılımından önce kontrol yapılır ve 5 cm 
uzunluğunda bir dalda, altında canlı yumurta bulunan en az 5 adet dişi kabuğu 
bulunuyorsa, yumurta açılımından en geç 7-10 gün sonra en yüksek larva çıkışında 
ilaçlama yapılmalıdır.  
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları   
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların tepeden itibaren her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kış ilaçları ile yapılan uygulamalarda, birinci döl larvalarının çıkışından 15-20 gün 
sonra, yaz ilaçları ile yapılan uygulamalarda ise ilaçlamadan 25-30 gün sonra 
bahçeyi temsil edebilecek 6 ağaçtan 10 cm uzunluğunda 2’şer dal alınır ve bu 
dalların 5’er cm uzunluğundaki kısımlarında kış ilaçlamalarında yalnız canlı, yaz 
ilaçlamalarında canlı ve ölü sayımı yapılır.  

Sayım sonunda %98 ölüm görülmüşse ilaçlamalar başarılı olmuştur. 
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YAPRAK GALERİGÜVELERİ 
Elma yaprak ovalgalerigüvesi [(Phyllonorycter gerasimowi (Hg.) 

(Lepidoptera: Gracillaridae)]  
Fındık yaprak galerigüvesi [Phyllonorycter. corylifoliella (Hw.)                           

(Lepidoptera: Gracillaridae )] 
Elma yaprak galerigüvesi [Stigmella malella (Stt.)                             

(Lepidoptera: Nepticulidae)] 
Meyve yaprak galerigüvesi [Stigmella pyri (Glitz.)                      

(Lepidoptera: Nepticulidae) ] 
Kiraz yaprak galerigüvesi [Lyonetia clerkella L. (Lepidoptera: 

Lyonetiidae)] 
Armut yaprak galerigüvesi [Leucoptera scitella Zell.)                       

(Lepidoptera: Lyonetiidae)] 
Erik yaprak galerigüvesi [Coleophora prunifoliae Doets.)                      

(Lepidoptera: Coleophoridae)] 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ön kanatları her türde değişik desenli, arka kanatları dar ve uzun, bol saçaklı 
küçük kelebeklerdir. Larvaların yapraklarda açtıkları galeriler türlerin ayırt 
edilmesine olanak sağlar. Kanat açıklıkları 6-9 mm’dir. Yumurtaları 0.3-0.4 mm, 
sarımsı gri-yeşil renktedir. 

Elma yaprak ovalgalerigüvesi (Phyllonorycter gerasimowi): 
Kışı yere dökülen yapraklardaki galeriler içerisinde pupa döneminde geçirir. Dişi 
kelebek yumurtalarını yaprakların alt yüzüne bırakır. Gelişimini galeri içerisinde 
tamamlayan larva yine burada pupa olur. Kelebek nisan ortalarında uçmaya başlar. 

Fındık yaprak galerigüvesi (P. corylifoliella) (Şekil 134): 
Kışı yere dökülen yapraklardaki gale-
riler içerisinde larva döneminde geçi-
rir. Mart ayında galeri içerisinde pupa 
olur. Kelebek elma ağaçlarının çiçek-
lenme zamanında uçmaya başlar. Dişi 
kelebek yumurtalarını yaprakların üst 
yüzeyine bırakır. 

 

 

 
Şekil 134. Fındık yaprak galerigüvesi ergini. 
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Elma yaprak galerigüvesi (Stigmella malella) (Şekil 135): 
Kışı toprağın değişik derinliklerinde (0.5-9 cm) ördüğü bir kokon içerisinde pupa 
döneminde geçirir. Kelebek nisan başlarında uçmaya başlar. Dişi kelebek 
yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine bırakır. 

 

  
Şekil 135. Elma yaprak galerigüvesi ergini (a), larvası (b) ve 

yapraktaki zarar şekli (c,d). 

Meyve yaprak galerigüvesi (S. pyri) (Şekil 136): 
Sonbaharda beslendiği galeri içinden çıkarak kendini toprağa atar ve toprak içinde 
kokon örerek pupa olur. Kışı pupa döneminde geçirir. 

 
Şekil 136. Meyve yaprak galerigüvesi ergini (a) ve yapraktaki zarar şekli (b). 

Kiraz yaprak galerigüvesi (Lyonetia clerkella) (Şekil 137): 
Kışı ergin dönemde meyve ağaçlarının gövde kabukları altında, çatlak ve 
yarıklarda geçirir. Dişi kelebek yumurtalarını yaprakların alt yüzeyinde yaprak 
epidermisi altına bırakır. Açtığı galeriler içerisinde gelişmesini tamamlayan larva 
galeriyi terk ederek, genellikle yaprağın alt yüzeyinde beyaz bir kokon içinde pupa 
olur. Kelebek, çiçekler açmadan önce uçmaya başlar. 
Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) (Şekil 138): 
Kışı pupa döneminde meyve ağaçlarının gövde kabukları altında, çatlak ve 
yarıklarda geçirir. Dişi yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine bırakır. Açtığı 
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galeriler içerisinde gelişimini tamamlayan larva bir ip vasıtasıyla kendini aşağı 
sarkıtır uygun bir yer bularak pupa olur. 

 

 
Şekil 137. Kiraz yaprak galerigüvesi ergini (a,c), larvası (b) ve yapraktaki zarar 

şekli (d). 
 

 

 
Şekil 138. Armut yaprak galerigüvesi’nin ergini (a), kokonu (b), yapraktaki zarar 

şekilleri (c: kiraz; d,e: elma). 

c d 

a b 
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Erik yaprak galerigüvesi (Coleophora prunifoliae) (Şekil 139): 
Larvası ilk dönemde galeri açar. Daha sonraki dönemlerde yapraktan kopardığı 
kısımları ipek ipliklerle birleştirerek kendine korunak (kılıf) yapar. Gelişimini 
burada sürdüren larva, toraks bacakları ile kendini yaprakta bir yere sabitler, başını 
yaprak içerisine sokar ve beslenir. Yaprak üzerinde beslenme sonucu renksiz 
lekeler görülür. 
Yaprak galerigüveleri türlere göre değişmek üzere yılda 2-5 döl verirler. 

 
Şekil 139. Erik yaprak galerigüvesi ergini (a) ve larvanın içinde bulunduğu kılıf (b). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yaprak galerigüvelerinin larvaları yaprağın iki epidermisi arasında parankima 
dokusunu yiyerek zararlı olurlar. Galeri şekilleri her tür için değişik olup tür 
ayırımına olanak sağlar. 
P. gerasimowi larvasının galerisi önce yaprağın alt yüzeyindedir. Kendini hafif 
şişkinlikle gösterir. Galeri rengi açık yeşildir. İleri dönemlerde galeri yaprağın üst 
kısmında beyaz noktalı bir görünüş alır. Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den 15’e 
kadar değişir. 
P. corylifoliella larvasının galerisi yaprağın üst yüzeyinde beyazımsı gri, açık kah-
verengi lekeler halinde görülür. Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den 5’e kadar 
değişir. 
S. malella larvasının galerisi yaprağın alt yüzeyinden başlayarak üst yüzeyine 
çıkar, başlangıçta dardır, uç kısmı genişler. Galeri boyları 4-5 mm arasındadır. Bir 
yapraktaki galeri sayısı 1’den 20’ye kadar değişir (Şekil 135c,d). 
S. pyri  larvasının galerisi S. malella larvasının galerisine benzer. 
L. clerkella larvasının galerisi, yaprağın üst yüzeyinde 10-15 mm boyundadır. 
Başlangıçta dar olup, sona doğru genişler. Galeri boyu konukçu bitkilere göre 
değişiklik gösterir. Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den 15’e kadar değişir. Epidemi 
yıllarında 40 adet saptanmıştır (Şekil 137d). 
L.scitella larvasının galerisi, yaprak yüzeyinde ikinci derecede damarlar arasın-
dadır. Galeri renkleri konukçu bitkiye göre değişir. Elma ve armutta kırmızıdır. 
Galerinin üst kısmında yaprak epidermisi kurur. Bir yapraktaki galeri sayısı 1’den 
10’a kadar değişir. Epidemi yıllarında 50 adet tespit edilmiştir (Şekil 138 a,b). 
C. prunifoliae larvasının ilk dönemde açmış olduğu galeriyi başlangıçta görmek 
çok zordur. İleri dönemde korunak içerisindeki larvanın açmış olduğu galeri renk-
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siz olup larva birden fazla galeri açabilir. Bu galerilerin büyüklükleri de farklılık 
gösterir. Larvanın başını soktuğu yerde krater gibi bir kısım meydana gelir. 

Bu türler, özellikle fidanlarda ve genç meyve ağaçlarının yapraklarında galeriler 
açarlar. Popülâsyonun çok yüksek olduğu yıllarda zarara uğramış yaprakların ve 
ağaçların gelişmesinde bir duraklama olur. Yapraklar zamanından önce dökülür, 
meyve verimi azalır ve kalitesi düşer. Türkiye’nin elma yetişebilen her yerinde 
bulunurlar. 

3. KONUKÇULARI 
S. malella elma, S. pyri armut ağaçlarına özgü bir zararlıdır. Diğer türler polifag-
dır. Birçok meyve ve bazı orman ağaçları konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Predatörleri: 
Orius minutus (L.) (Hem.: Anthocoridae) 
Anthocoris sibiricus R. (Hem.: Anthocoridae)  
Deraeocoris serenus (Dgl. Sc) (Hem.: Miridae) 
D. ruber (L.)  (Hem.: Miridae) 
Heterotoma dalmatinum (Wyn.) (Hem.: Miridae) 
Pilophorus pusillus Reut. (Hem.: Miridae) 
Atroctomotus mali (M. D.) (Hem.: Miridae) 

P. gerasimowi’nin parazitoitleri: 
Apanteles blancardellae Bohe. (Hym.: Braconidae) 
Pnigalio agraules (Walker) (Hym.: Eulophidae) 
Sympiesis sericeicornis (Nees)  (Hym.: Eulophidae) 

P.gerasimowi larva ve pupalarının %51 oranında parazitlendiği, %30’u bulan 
oranlarda da predatörler tarafından yendikleri tespit edilmiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Bahçelerdeki kurumuş yaprakların toplanarak yok edilmesi, toprağın sürülmesi, 
kuru  ağaç kabuklarının soyulması zararlı popülasyonun düşmesini sağlar. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Yaprak galerigüvelerinin pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunlar genellikle 
söz konusu zararlıları ekonomik zarar seviyesinin altında tutmakta ve ilaçlamaya 
gerek kalmamaktadır. Ancak yoğun ilaçlamaların yapıldığı ve faydalılara yan etkisi 
fazla olan ilaçların kullanıldığı bahçelerde, faydalılar zarar gördükleri için, bu 
zararlılar sorun haline gelebilmektedir. Bu nedenle bu zararlılara karşı ilaçlamadan 
kaçınılması ve diğer zararlılara karşı kullanılacak ilaçların iyi seçilmesi halinde; 
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yaprak galeri güvelerinin doğal düşmanları korunmuş ve zararlılar baskı altına 
alınmış olur. 

 

5.3. Kimyasal Mücadele  
Bu zararlılara karşı mecbur kalmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. 

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kontrollerde her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden 
yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır. 

Meyve bahçesi ve fidanlıklarda, nisan ayı ortalarından itibaren ilk çıkan yapraklar 
kontrol edilir. Yaprak başına ortalama 4 veya daha fazla canlı larva varsa ve 
parazitlenme oranı da çok düşük ise, nisan ortasından mayıs ortasına kadar birinci 
ilaçlama yapılır.  

Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar yapılan kontrollerde, sürgün ucu 
altlarından alınan yapraklarda ortalama 4 veya daha fazla canlı larva varsa, ikinci 
ilaçlama yapılır. 

Eylül başından ortasına kadar yapılan kontrollerde, tesadüfen alınan yapraklarda 
ortalama 4 veya daha fazla canlı larva varsa üçüncü ilaçlama yapılır.  

Meyveli ağaçlarda Elma içkurdu’na karşı özellikle bu zararlıları da kontrol eden 
bitki koruma ürünleri kullanılır. Elma içkurdu’na karşı yapılan ilaçlamalar bu 
zararlıları da kontrol ettiğinden ayrıca bir ilaçlama önerilmemektedir. 

Darbe yöntemine göre ise 100 darbede 10-12 ergin yakalandığı takdirde, ilaçlama 
yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre en az 25 gün olmalıdır. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya sırt 
pülverizatörü (otomatik, mekanik, motorlu) kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamadan olumlu sonuç alabilmek için yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice 
ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Günün en sıcak ve sabahın erken saatlerinde 
yapraklardaki çiğ nedeniyle ilaç uygulanmamalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uygulamadan 3-7 gün sonra meyve bahçesindeki toplam ağaç sayısının %10’u 
üzerinden her ağaçtan 50’şer galerili yaprakta canlı ve ölü larvalar sayılmak 
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suretiyle ilaçlamanın etki oranı hakkında bir kanıya varmak mümkündür. Yaprak 
başına ortalama 4 ve daha az canlı larva düşüyorsa uygulama başarılı kabul edilir. 

 
YAPRAKBİTLERİ 

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi Deg.),  
Elma gri yaprakbiti [Dysaphis plantaginea  (Pass.)] 
Kırmızı galyaprakbiti [Dysaphis devecta (Walk.)] 
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.)] 
Erik unlu yaprakbiti [Hyalopterus pruni (G.)] 
Şeftali gövde kanlıbiti [Pterochloroides persicae (Chol.)] 
Elma-ot yaprakbiti [Rhopalosiphum insertum (Walker)]  
Kiraz siyah yaprakbiti [Myzus cerasi (F.)] 

(Hemiptera: Aphididae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi Deg.):  
Kanatsız dişileri 1.5-2 mm boyunda, irice ve yeşil renklidir. Anten, bacak, kauda 
ve kornikıl siyahtır (Şekil 140b). Kanatlı dişilerde abdomen yeşil; baş ve toraks 
siyahtır ve abdomen kısmında kornikılların ön tarafında üç siyah nokta bulunur 
(Şekil 140c). Elma yeşil yaprakbiti, yumurtalarını sonbaharda elma ağaçlarının bir 
yıllık sürgünlerinin genellikle uca yakın kısımlarına bırakır. Bu yumurtalar ertesi 
yıl tomurcukların uyanmasıyla birlikte açılmaya başlar. İlk kolonilerden itibaren 
görülen kanatlılar, öteki elma ağaçlarına uçarak bulaşmayı yaygınlaştırırlar. 

 

 

 

 

Şekil 140. Elma yeşil yaprakbiti’nin sürgündeki kolonisi 
(a), kanatsız dişi (b) ve kanatlı dişi (c).  

©Cevdet ZEKİ a 
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Yazın yüksek sıcaklıklarda, bitkideki gelişmenin yavaşlaması ve kısmen de doğal 
düşmanların etkisiyle çoğalmaları yavaşlar veya durur, eylül ve ekim aylarında 
yeniden hızlanır. Ekim ve kasım aylarında da kanatsız dişi ve erkek bireyler oluşur. 
Çiftleşmeden sonra dişiler, yıllık sürgünlerde toplanarak yumurtalarını bırakır. 
Kışı yumurta döneminde geçirir. 

Elma gri yaprakbiti [Dysaphis plantaginea  (Pass.)]:  
Kanatsız dişiler 1.5-3.0 mm boyunda, iri, koyu zeytin yeşilinden gri menekşeye 
kadar değişik renklerdedir. Vücutlarının üzeri beyazımsı bir toz ile örtülüdür. Yeni 
gömlek değiştirmiş olanlarda bu toz tabakası görülmez (Şekil 141a,b). Kornikılları 
uzun ve siyah renkli; antenler vücut uzunluğunda; kauda çok kısa ve dip kısmına 
doğru genişleyen üçgen biçimindedir. Kanatlılar siyahtır ve abdomenin ortasında 
parlak bir leke bulunur. Kışı 2-3 yıllık dallar üzerine, daha çok tomurcukların 
yakınına bırakılmış yumurta döneminde geçirir. Tomurcukların patladığı dönemde 
yumurtalardan çıkan larvalar genç yaprakların alt yüzlerinde koloni oluştururlar. 
Bu yapraklar kıvrılır (Şekil 141c).  

  
Şekil 141. Elma gri yaprakbiti’nin paretenogenetik dişileri (a), yaprak altında 

beslenen dişi ve nimfleri (b), yaprakta meydana getirdiği deformasyon 
(c). 

Kırmızı galyaprakbiti [Dysaphis devecta (Walk.)]: 

Dış görünüşleri bakımından Elma gri yaprakbitine çok benzer. Boyları 2.5-5.0 mm; 
iri, gri menekşe renginde; vücutlarının üzeri tozlu, antenler uzun ve siyahtır (Şekil 
142c). Kışı yaşlı dallar ve gövde kabukları altına bırakılmış yumurta döneminde 
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geçirirler. Tomurcukların patladığı dönemde yumurtalardan çıkan larvalar genç 
yaprakların alt yüzlerinde koloni oluştururlar. 

Çiçekten hemen sonra otsu bitkilere göç ederler. Bazı türlerin göçü ise mayıs, 
haziran aylarına kadar gecikir. Yaz sonunda yeniden elma ağaçlarına dönüş olur ve 
döllenmiş dişiler kışlayacak yumurtalarını bırakırlar. Beslendiği yapraklar 
kıvrılarak kırmızı renk alır (Şekil 142a,b,c). Bu zarar şekli bakımından Elma gri 
yaprakbiti’nden ayırt edilebilir. 

 

 

 
 
Şekil 142. Kırmızı gal yaprakbiti’nin 

yaprakta meydana getirdiği 
deformasyonlar (a,b) ve 
partenogenetik dişileri ve 
nimfleri (c). 

Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.)]: 
Kanatsız dişiler 1.5-2.0 mm boyunda, oval, rengi ise sarımtırak yeşil-koyu yeşildir. 
Ancak sonbaharda yumurta bırakan dişiler şarap kırmızısı ve ilkbaharda 
yumurtadan çıkan bireyler pembemsi renktedir. Kornikıllar silindirik, uzun ve 
soluk renkli, kauda parmak şeklindedir. Kanatlarda abdomen üzerinde düzensiz 
şekilde bir koyu leke vardır (Şekil 143).  

Şeftali yaprakbiti, yumurtalarını tomurcukların dibine veya yakınına bırakır. 
Bunlar ilkbaharda oldukça erken açılmaya başlarlar. Yeni çıkan bireyler 
tomurcuklar üzerinde ve çiçeklerin içerisinde beslenir. Çiçek taç yapraklarının 
dökülmesinden sonra bazı bireyler meyve ve meyve sapı üzerinde beslenmelerini 
sürdürürler. Sonra açılan yapraklara taşınarak yeni koloniler oluştururlar. Nisanda 
kanatlılar görülmeye başlar. Mayısta bulaşma en yüksek düzeye ulaşır. İkincil 
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konukçulara göç oldukça kademelidir ve temmuza kadar sürebilir. Sonbaharda 
şeftali ağaçlarına geri dönen kanatlı bireylerden oluşan kanatsız dişiler, kanatlı 
erkeklerle çiftleştikten sonra kışlayacak yumurtaları bırakırlar. 

 

 
Şekil 143. Şeftali yaprakbiti’nin kanatlı formu (a,b), 

kanatsız ergin dişisi (c) nimf ve erginleri (d). 

Erik unlu yaprakbiti [Hyalopterus pruni (G.)]:   
2.0-3.5 mm boyunda uzun yapılı, soluk yeşil, hafifçe mavimtırak, üzeri beyazımsı 
bir toz tabakasıyla örtülüdür (Şekil 144). Anten ve kornikıllar kısa, kauda parmak 
biçiminde, bacak ve antenler soluk renktedir.  

 
Şekil 144. Erik unlu yaprakbiti’nin erik (a) ve kayısı (b) yaprağındaki kolonileri. 

Erik unlu yaprakbitinin kışlayan yumurtalarının açılışı, A. pomi’den yaklaşık bir ay 
daha geç olur. Bu yüzden yoğunluk artışı ancak haziranda görülür. Yaz aylarında 
ikincil konukçulara göç kısmen olur ve popülâsyonun çoğu kayısı, erik veya şeftali 
ağaçlarında zararını sürdürür. Kanatlı bireyler yaz boyunca diğer kayısı, erik ve 
şeftali ağaçlarına uçarlar ve bulaşma sürekli olarak yaygınlaşır. Yaz sonunda 
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döllenmiş dişiler tomurcuk diplerine ve genç dallara yumurtalarını tek tek 
bırakırlar. Yumurtaların üzeri beyazımsı ince iplikçiklerle örtülüdür. 

Şeftali gövde kanlıbiti [Pterochloroides persicae (Chol.)]:   
3.5-4.0 mm boyunda, grimsi esmer renklidir. Vü-
cutları yumuşak, dolgunca, hafif tozlu görünüm-
lüdür (Şekil 145).  

Kışı yumurta döneminde geçirir. Yumurtalar ilk-
baharda açılır. Mevsim boyunca döllemsiz olarak 
çoğalırlar. Gövde ve dallarda koloniler halinde 
yaşar ve yavaş hareket ederler. Kanatlı bireyler 
mayısta görülür. Yayılmayı bunlar sağlar. Hazi-
ran ve temmuz aylarında popülâsyonları düşer. 
Ezilince kırmızı renkte vücut sıvısı ortaya çıkar. 

Elma-ot yaprakbiti [Rhopalosiphum insertum 
(Walker)]:  
Yeşil, sarımsı yeşil renktedir. Daha çok yaşlı 
elmalarda görülür.  

Kiraz siyah yaprakbiti [Myzus cerasi (F.)]:  
Kiraz siyah yaprakbiti erginleri, genel olarak yuvarlak vücutlu, parlak siyah renkli 
ve koyu esmer parıltılıdır (Şekil 146). Kornikılları iyi gelişmiştir. Bunlar silindir 
şeklinde olup, uç kısma doğru incelmiştir. Vücut uzunluğu 2 mm’dir. Yumurtaları 
siyah ve uzunca ovaldir. 

  
Şekil 146. Kiraz siyah yaprakbiti kolonisi (a) ve yaprakta meydana getirdiği 

zarar (b). 

Kışı kiraz ve vişne ağaçlarının tomurcuklarının etrafında ve dallarda yumurta 
döneminde geçirir. İlkbaharda nimfler çıkar ve yaprakların alt yüzünde beslenirler. 
Burada çoğalarak birkaç döl verir. Mayıs-haziran aylarında, kanatlı erginler 

 
Şekil 145. Şeftali gövde kanlıbiti 

kolonisi. 
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meydana gelir. Kanatlı erginler, ara konukçulara göç ederek orada yaşamını 
sürdürür. Sonbaharda tekrar esas konukçusu olan kiraz ve vişne ağaçlarına döner. 
Burada çiftleşirler. Çiftleşen dişiler, ağaçların tomurcuklarının etrafına ve dallara 
yumurta bırakır. Bu döllenmiş yumurtalar kışı geçirir. Bazı yerlerde, bazı bireyler, 
yaz mevsiminde ara konukçularına göç etmeyip, esas konukçusu olan kiraz ve 
vişne ağaçları üzerinde hayatını sürdürebilir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yaprakbitleri genel olarak, bitki özsuyunu emerek ağacın zayıf düşmesine; yaprak 
ve meyvelerin deforme olmasına ve fumajin oluşması nedeni ile bitkinin 
özümleme yapmasına engel olur. Ayrıca bazıları da virüs vektörüdür. 

Elma yeşil yaprakbiti, daha çok fidanlıklarda ve genç ağaçlarda zararlı olur. Yaşlı 
ağaçlarda, daha çok sürgünler üzerinde yoğunluk gösterir ve yaprakları enine 
kıvırır. Yüksek yoğunluklarda sürgünler kurur. Yazın fumajin oluşmasına neden 
olur.  

Elma gri yaprakbiti, yaprakların kıvrılmasına ve yeşilimsi sarı renk almasına neden 
olur (Şekil 141c).  

Kırmızı gal yaprakbiti, kıvrılan yap-
rakların kırmızı renkli gal görünümü 
almasına neden olur (Şekil 142a,b). 
Sürgün üzerinde sağlıklı göz oluşu-
munu engeller. Erken dönemde yap-
tıkları emgi sonucunda meyvelerde 
şekil bozuklukları meydana gelir. 
(Şekil 147).  
Şeftali yaprakbiti, çiçeklerin açılma-
sını engeller, erken kurumalarına ve 
dökülmelerine yol açar. Dişi organ 
ve genç meyve üzerindeki emgi ya-
raları meyvenin şeklinin bozulma-
sına neden olur. Yaprak önce uzun-
lamasına ikiye katlanır, sonra spiral ve değişik biçimlerde kıvrılır. Aynı zamanda 
önemli bir virüs taşıyıcısıdır. Polifag oluşu ile birçok virüsün de etkili bir vektörü 
olan bu tür, 100’den fazla virüsü nakledebilmektedir.  

Erik unlu yaprakbiti’nin beslendiği ve yoğun koloni oluşturduğu yaprağın alt yüzü 
beyazımtrak bir görünüm alır. Yaprakbiti, ne kadar yoğun olursa olsun yaprağın 
şekli bozulmaz. Buna karşılık tatlı madde akar ve bol fumajin oluşur, bitki zayıf 
düşer ve yüksek yoğunluk olması halinde ağaç ertesi yıl az çiçek açar. H. pruni’nin 
Sharka virüsünün zayıf bir vektörü olduğu belirtilmektedir. 

 
Şekil 147. Kırmızı gal yaprakbiti  emgisi 

nedeni ile meyvelerde meydana 
gelen şekil bozuklukları. 
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Şeftali gövde kanlıbiti, konukçu bitkilerin gövde ve dallarından özsuyu emerek 
zayıflamalarına ve kurumalarına neden olur. Gövde ve dallarda zayıflama sonucu 
sakızlanmalar görülür. Bu yaprakbiti de fumajin oluşmasına neden olur. 
Kiraz siyah yaprakbiti, kirazlarda önemli zarar meydana getirirler. Kiraz siyah 
yaprakbitinin erginleri ve nimfleri, yapraklarda ve sürgünlerde öz suyunu emerek 
zarar yaparlar. Ayrıca salgıladıkları tatlımsı maddeler nedeniyle, fumajine neden 
olurlar. Erginler ve nimfler, yaprakların alt yüzlerinde koloniler oluşturarak 
beslenirler. Bunun sonucu yapraklar kıvrılıp, buruşur ve sürgünler gelişemez 
Bu yaprakbitlerine ülkemizin hemen her yerinde rastlanır.  
3. KONUKÇULARI 
Elma yeşil yaprakbiti’nin başlıca konukçusu elma ağaçlarıdır. Nadir olarak armut, 
ayva, akdiken, gülde de bulunabilir. 
Kırmızı gal yaprakbiti ve Elma gri yaprakbiti elma ağaçlarında zararlı olmaktadır. 
Bunların ikincil konukçusu sinir otları (Plantago spp. )’dır. 
Şeftali yaprakbitinin birincil konukçusu şeftalidir. Seyrek olarak da öteki sert 
çekirdekli meyve ağaçlarında bulunabilir. Çok sayıda ikincil konukçusu vardır. 
Başlıcaları tütün, patates, şekerpancarı ve lahanadır. 
Erik unlu yaprakbiti’nin en önemli konukçuları kayısı, erik ve şeftalidir. Bademde 
de zararlı olur. İkincil konukçuları daha çok kamış bitkileri (Phragmites spp.)’dir. 
Şeftali gövde kanlıbiti, şeftali, kayısı, badem, erik, kiraz ve vişne üzerinde zararlı 
olmaktadır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Yaprakbitlerinin birçok doğal düşmanı tespit edilmiştir. Doğal düşmanların yoğun 
olduğu yerlerde yaprakbiti popülâsyonu baskı altında tutulabilmektedir. 
Parazitoitleri: 
Aphidiidae, Aphelinidae, Ichneumonidae (Hymenoptera) familyalarına ait türler 
yaprakbitlerinde üzerinde etkilidir (Şekil 148).  

 
Şekil 148. Yaprakbitini parazitleyen parazitoit (a), parazitlenmiş yaprakbitleri (a), 

parazitlenmiş yaprakbitinden çıkan parazitoit (c). 

a b c 
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Predatörleri: 
Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) (Şekil 149) 
Chilocorus bipustulatus L. (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus quadripustulatus L. (Col.: Coccinellidae) 
E. flavipes (Thunberg) (Col.: Coccinellidae) 
Scymnus sp. (Col.: Coccinellidae)51 
Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae) 
Leucopis glyphinivora Tanasijtshuk  (Dip.: Chamaemyiidae) 
Episyrphus balteatus (De G.) (Dip.: Syrphidae) (Şekil 150) 
Metasyrphus corollae (Fabr.) (Dip.: Syrphidae) 
Scaeva pyrastri (L.) (Dip.: Syrphidae) 
Nabis punctatus Costa (Hem.: Nabidae) 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neur.: Chrysopidae) (Şekil 151) 

Ayrıca Hemerobiidae (Neur.), Anthocoridae, Miridae (Het.) familyalarına ait türler 
yaprakbitlerinde üzerinde etkilidir. 

 
Şekil 149. Coccinella septempunctata larvası (a) ve ergini (b,c). 
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Şekil 150. Farklı türlere ait Syrphidae larvaları (a,b,c) ve Syrphidae erginleri (d,e,f). 
 

 

 
Şekil 151. Chrysoperla carnea ergini (a), yumurtaları (b) ve larvası (c,d). 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Elma yeşil yaprakbiti, kışı bir yıllık sürgünlerin genellikle uca yakın kısımlarında 
geçirdiğinden; geç sonbahar, kış ve erken ilkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli, 
yumurta görüldüğü takdirde yapılacak budama ile popülasyon düşürülmelidir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Yaprakbitlerinin doğal düşmanlarından özellikle Coccinellidae, Syrphidae, 
Anthocoridae ve Chrysopidae ile Aphidiidae familyası türlerinden biyolojik 
mücadelede yararlanılmalıdır. Şu aşamada, bunların üretilerek salınmasından çok, 
bulaştırma şeklinde ve en önemlisi de ilâçları ve ilâçlama zamanını iyi ayarlamak 
suretiyle faydalıları koruma ve etkinliklerini artırma şeklindeki biyolojik 
mücadeleyi uygulamak daha uygundur. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın 
ilaçlama olanakları bulunmaktadır. Önceki yıl yüksek düzeyde bir yaprakbiti zararı 
söz konusu olmuşsa, kışın dallar üzerinde yumurta kontrolü da yaparak kabuklubit, 
koşnil ve akar gibi diğer zararlıların durumu da göz önünde bulundurularak bir kış 
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ilaçlaması uygulanabilir. Ancak, sadece yaprakbitlerini hedef alan bir kış 
ilaçlaması yapılmamalıdır. Türlere göre ilaçlama zamanları ve eşikler, aşağıda 
verilmiştir. 

Yaprakbiti  İlaçlama zamanı Mücadele Eşiği (100 
Organda) 

Elma yeşil yaprakbiti      
(A. pomi ) 

Vegetasyon süresince (genellikle 
fidanlıklarda) 15 bulaşık sürgün 

Elma gri yaprakbiti          
(D. plantaginea) 

Pembe tomurcuk veya çiçek taç 
yaprakları dökümü döneminden, 
popülasyonun ¾’ü kanatlı forma 
dönüşünceye kadar 

2 bulaşık çiçek buketi 
veya 1-3 koloni 

Kırmızı gal yaprakbitleri               
(D. devecta) 

Pembe tomurcuk veya çiçek taç 
yaprakları dökümü döneminden, 
popülasyonun ¾’ü kanatlı forma 
dönüşünceye kadar 

5 bulaşık sürgün veya 
5-10 koloni 

Şeftali yaprakbiti           
(M. persicae) 

Çiçek tomurcuklarının belirmesinden, 
popülasyonun ¾’ü kanatlı forma 
dönüşünceye değin 

50 ağaçta 7 bulaşık dal 

Erik unlu yaprakbiti         
(H. pruni) Mayıs, haziran, temmuz  

50 ağaçtan 2’sinde 
bulaşma, tacın 1/4’üne 
yayılmışsa 

Kiraz siyah yaprakbiti                   
(M. cerasi) Mart – Ekim Bir ağaçta 7 adet 

bulaşık dal  

Şeftali gövde kanlıbiti       
(P. persica) Nisan, mayıs ve kısmen haziran  Her gövde yada ana 

dalda 2-5 yaprakbiti  

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. Küçük ağaç veya bodur çeşitlerde, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, 
otomatik) veya sırt atomizörü kullanılabilir. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçların tüm organlarının (özellikle yaprak, buket ve sürgün) iyice ıslatılmasına 
özen gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan 7 ve 14 gün sonra yapılan kontrollerde, sayım sonuçları mücadele 
eşiği değerlerinden daha az bulunmuşsa uygulama başarılı kabul edilir. 
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YAPRAKBÜKENLER 
Elma yaprakbükeni (Archips rosanus  L. )  
Adi yaprakbükücüsü (A. xylosteanus  L.)   
Akdiken (Alıç) yaprak bükeni [A. crataeganus (Hübner)] 

(Lepidoptera: Tortricidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Her üç türde de ön kanatlar yamuğumsu dikdörtgen şeklinde olup, renkleri açık 
zeytuni, zeytin yeşili ile kahverengi arasında değişiklik gösterir. Ayrıca kanatların 
üstünde türlere göre farklılık gösteren renk ve şekillerde bazı bantlar bulunur 
(Şekil 152, 153a).  

Kanat açıklığı A. rosanus’da 18-22 mm, A. xylosteanus’da 20-23 mm, A.crataega-
nus’da 19-27.mm’dir. 

  

 

 
Şekil 152. Elma yaprakbükeni (a,b) Adi yaprakbükücüsü (c,d)                   

Akdiken yaprak bükeni (e,f). 

♀ ♂ 

♀ ♂ 

♀ ♂ 

a b 

c d 

e f 
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A. rosanus yumurta kümesinde, ortalama 55 (15-92) adet yumurta bulunur. Yu-
murtaları ovaldir. Yumurtalar, A. rosanus’da ağaç kabuğu, A.xylosteanus’da ise 
kestane renginde olup, ortalama 60 (2-100) adet bir arada olan paketler halindedir 
(Şekil 153b,c). Zaman zaman bazı meyve bahçelerinde görülen A.crataeganus’un 
yumurta kümeleri ise kireç gibi beyaz renktedir. İlk iki türde parazitli yumurta 
kümeleri siyah renklidir. Yumurtalar paket halinde olup iğne ile kaldırılmak 
istendiğinde, ağkurdu yumurta paketlerinin aksine olarak kalkmaz ve paketteki 
yumurtalar bozulur. Bir önceki yıldan kalan yumurta paketlerinin her bir yumurtası 
üzerinde bir larva çıkış deliği vardır(Şekil 153c).  

 

  
Şekil 153.  Elma yaprakbükeni ergini (a), yumurta paketi (b: açılmamış, c: açılmış), genç 

larvası (d), olgun larvası (e), kendini aşağı sarkıtan larva (f) ve pupası (g). 
 

 
Şekil 154. Elma yaprakbükeni (a), Adi yaprakbükücüsü  (b) ve Akdiken yaprakbükeni (c) 

larvaları. 

Her üç türde de larvaların vücudu açık sarı-yeşil veya koyu yeşil ve baş kısmı 
kahverengi-siyahtır. Dokunulduğunda larvalar zikzaklar yaparak kendilerini geri 
atıp salgıladığı bir iplikçik yardımı ile yere doğru sarkarlar. Olgun larvalar 
ortalama 20-22 mm uzunluğundadır (Şekil 153d-f, 154). 

Pupaları A. rosanus’da esmer-kahverengindedir (Şekil 153g). Dişilerde 9.5-12 
mm, erkeklerde 6.5-9.5 mm uzunluğundadır. A. xylosteanus’da ise renk kırmızımsı 
kahverengi olup, A.rosanus’a göre daha uzundur.  

©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN ©Aziz ÖZKAN 
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Her üç türün yaşayışları birbirine benzer ve yılda 1 döl verirler.  

Kışı yumurta döneminde geçirirler. Ege Bölgesinde mart başından itibaren yumur-
talar açılmaya başlar. İlk çıkışlar genel olarak sert çekirdekli meyve ağaçlarında 
çiçeklenme dönemine; armutta çiçeklenmeye yakın; elma ve ayvada tomurcukların 
patlama dönemine rastlar. Gelişmelerini 4 gömlek değiştirerek 16-21 günde 
tamamlayan larvalar kıvırdıkları yapraklar arasında, mayısın ilk haftası içinde pupa 
olur. Gelişmelerini 12-14 günde tamamlayan pupalardan ise ilk erginler mayıs 
ortasından itibaren çıkmaya başlar. Çıkışlar mayıs sonu ile haziranın üçüncü 
haftası arasında en yüksek noktasına ulaşır ve temmuzun ilk haftasına kadar sürer. 
Kelebekler çıkışlardan 3-4 gün sonra gece yumurta bırakır. Yumurtalarını, 
çoğunlukla ağaçların gövde ve kalın dallarının yere doğru bakan düz, pürüzsüz 
kısımlarındaki kabukları üzerine bırakırlar. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar ilk iki dönemlerinde yeni sürmüş yaprakların uçlarını; gözlerin iç ve dış 
kısımlarını yanlardan ve dip kısımlarından yiyerek beslenirler. Çiçeklerin erkek ve 
dişi organları ile taç yapraklarını ipeğimsi bir ağ ile birbirine bağlayarak bir yumak 
haline dönüştürürler. Sonra bu çiçeğin içinde, erkek organların sap ve dişi 
organların yumurtalık kısımlarını yiyerek çiçeğin ölümüne neden olurlar.  

  

 
Şekil 155. Elma yaprakbükeni’nin kiraz yaprağındaki zarar şekli (a-e) ve elma meyvesinde 

meydana getirdiği zarar (f). 

a b c 

d e 
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Karakteristik olarak, A. rosanus larvaları birden fazla yaprağı ipeğimsi ağlarla 
birbirine bağlayıp buket haline getirirler (Şekil 155a,b,c). Tek yaprağı ise, orta 
damar doğrultusunda puro gibi uzunlamasına sararlar (Şekil 155d). Buna karşın, A. 
xylosteanus larvası ise zararını çoğunlukla serbest tek yapraklarda yapmakta ve bu 
yaprakları A. rosanus’unkinin aksine uç kısımlarından itibaren enine doğru kıvırıp 
sarmaktadırlar. 
Konukçu bitkilerin gözlerini, çiçeklerini ve yapraklarını yiyerek, meyveleri kemi-
rerek (Şekil 155f) ürün kaybına ve kalite düşüklüğüne neden olurlar. 
Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunur. 
3. KONUKÇULARI 
Bu türler polifagdır. Hemen hemen tüm meyve ağaçlarında, süs bitkilerinde ve 
orman ağaçlarında zarar yaparlar. Özellikle elma, armut, kiraz, ayva, kayısı, nar, 
erik, badem, ceviz, fındık, yenidünya, turunçgil, çınar, frenküzümü, böğürtlen, 
ahududu, gül, tespih çalısı gibi bitkiler önemli konukçularındandır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Parazitoitleri: 

Trichogramma  cacoeciae Marchal (Hym.: Trichogrammatidae)  
T. dendrolimi Matsumara (Hym.: Trichogrammatidae) 
Goniozus sp.  (Hym.: Bethylidae) 
Bracon variegator Spinola (Hym.: Braconidae) 
Apanteles sp. (Hym.: Braconidae) 
Meteorus sp. (Hym.: Braconidae) 
Itoplectis maculator P. (Hym.: Ichneumonidae) 
Trichomma sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Apophua bipunctoria (Thunbg.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Glypta extincta Ratz. (Hym.: Ichneumonidae) 
Lissonota gracilipes Thoms. (Hym.: Ichneumonidae) 
Pimpla turionellae (L.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Dibrachys cavus (Walk.) (Hym.: Pteromalidae) 
Habrochytus chrysos (Walk.) (Hym.: Pteromalidae) 
H. semotus (Walk.) (Hym.: Pteromalidae) 
Mesopolobus sp. (Hym.: Pteromalidae) 
Eulopus larvarum (l.) (Hym.: Eulophidae) 
Pedichius bruchisida Rond. (Hym.: Eulophidae) 
Tetrastichus sp. nr, galactopas (Ratz.) (Hym.: Eulophidae) 
Tetrastichus sp. (Hym.: Eulophidae) 
Eupelmus urozonus Dalman (Hym.: Nupelmidae) 
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Monodentomerus aereus Walk.. (Hym.: Torymidae) 
Brachymeria intermedia (Noes)  (Hym: Chalcididae)  
Cadurcia casta (Rondani). (Dip.: Tachinidae) 

Ancak bunlardan T.cacoeciae, Manisa (Sultanyayla)’da bazı kiraz bahçelerinde 
A.rosanus’u baskı altında tutabilmektedir(%65’i bulan oranlarda parazitlenme). 
T.dendrolimi’nin Orta Anadolu Bölgesinde çok yaygın olduğu ve yumurta 
kümelerini bazı yerlerde %70’i bulan oranlarda parazitlediği saptanmıştır. 

Predatörleri: 

Yumurta yiyen bir kuş türü Büyük baştankara [Parus major (L.) (Paridae)]  
Ötleğen [Sylvia sp. (Sylviidae)] saptanmıştır.  

5. MÜCADELESİ 

5.l. Mekanik Mücadele 
Kış aylarında veya budama yapılırken çoğunlukla gövde ve kalın dallar üzerinde 
bulunan yumurta paketleri ezilerek yok edilmelidir. Ancak parazitli (siyahlaşmış) 
yumurta kümeleri ezilmemelidir. Ancak yumurta parazitoitlerinin etkin olduğu 
bilinen bahçelerde yumurta paketleri ezilmemelidir. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Yumurta parazitoti olan Trichogramma türlerinin bulunmadığı meyve bahçe-
lerinde, bunların yoğun olarak bulunduğu diğer bahçelerden yumurta paketleri 
toplanarak bulaştırılmak suretiyle biyolojik mücadelede kullanılmalıdır. 
Trichogramma türlerini, böcek üretim tesislerinde (İnsektaryum) veya 
lâboratuvarda kitle halinde üretilerek veya üreten kuruluşlardan satın alınarak, 
doğal popülasyonu takviye etmek üzere, meyve bahçelerine salmak suretiyle 
biyolojik mücadele yapılabilir.  

Yaprakbükenlerin biyolojik mücadelesi bakımından, yumurta parazitoidi Tricho-
gramma türlerinin önemi büyüktür. Bu türlerin bulunduğu yerlerde ilaçlı 
mücadeleden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Bilhassa kış ilaçlamaları 
yapılmamalıdır. Seçici bitki koruma ürünleri kullanılarak ve ilaçlama zamanlarını, 
bu parazitoitler zarar görmeyecek şekilde ayarlamak suretiyle bunlar korunmalıdır.  

5.3. Biyoteknolojik Mücadele 
Ağaç başına 5-6 adet normal (parazitlenmemiş) yumurta paketi bulunan bahçe-
lerde, besi tuzakları ile kitlesel yakalama şeklinde mücadele yapılmalıdır.  

Besi tuzakları, doğada ilk Elma yaprakbükeni pupaları görüldüğü zaman; ergin-
lerini yakalamak için; her bahçeye en az 20 metre aralıkla 2 adet besi tuzağı asılır. 
Tuzak besini, “900 ml su + 100 ml şarap + 25 g toz şekeri + 25 ml sirke” 
karışımı ile hazırlanır. Sonra 2.5 litrelik plastik kavanozlara, bu karışımdan 1 litre 
doldurulur. Besi tuzakları, ana dalların çıktığı 1-1.5 m yüksekliğe, gövdeye yakın 
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olarak asılır. Besi tuzağı karışımı her hafta yenilenir. Sayımlar, ilk ergin 
yakalanıncaya kadar haftada iki defa yapılır.  

Kitlesel yakalama için, kelebek çıkışından bir hafta sonra, her ağaca 1 adet olmak 
üzere aynı şekilde hazırlanan besi tuzağı asılır. Yakalanan kelebekler tuzak kapları 
dolmadan alınmalı, tuzak yemleri eksildikçe ilave edilmeli ve 10-15 günde bir 
yenilenmelidir. Besi tuzakları, ergin çıkışları sona erince kaldırılmalıdır. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına ortalama olarak, elmada 5 adet 
yumurta paketi ve kirazda 7 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde; erken 
ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde, larva ile bulaşma 
oranı elmada %5’i, kirazda ise %6’yı geçince ilaçlama gerekir.  

Bu bahçelerde fenolojik olarak ilk ilaçlama, elmada pembe tomurcuk döneminde; 
armut ağaçlarında çiçek taç yapraklarının ¾’ü döküldüğünde ve kiraz ağaçlarında 
ise salihli ve sapıkısa çeşitlerinde tam çiçeklenme, napolyon çeşidinde çiçek taç 
yapraklarının %20-40’ı, kırdar çeşidinde ise %40-60’ı döküldüğü zaman yapılır.  

Bir ilaçlama yeterlidir. Ancak gerekirse, birinci ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci 
bir ilaçlama daha yapılabilir. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamada yaprakların alt ve üst yüzeyleri ile tüm tomurcuk ve buketlerin iyice 
ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uygulamadan 15-20 gün sonra köşegenler doğrultusunda gidilerek 2-3 ağaçta bir 
olmak üzere seçilen ağacın 4 yönünden birer sürgün üzerinde bulunan tüm yaprak 
ve çiçek buketleri sayılır. Bu buketlerdeki canlı larva oranı %5’i geçmezse 
uygulama başarılı kabul edilir. 
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YAZICI BÖCEKLER 
Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus Müll.) 
Badem yazıcıböceği (S. amygdali Guer.) 

(Coleoptera: Scolytidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Yazıcı böceklerin erginleri, kısa ve dolgun yapılı, küçük silindir şeklinde olan 
koyu renkli böceklerdir. Başları öne doğru kıvrık ve pronotum başın üstünü 
kaplamıştır. Boyları 1-5 mm’dir. Larvaları, beyaz renkte, 3.0-3.5 mm boyunda, 
kıvrık ve bacaksızdır.  

Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus):  
Erginlerin boyu 1.8-2.7 mm arasında olup, dişi ve erkek bireyler arasında boy 
farklılığı yoktur. Koyu esmer veya siyah renktedir. Antenler, bacaklar ve elitranın 
arka kısmı sarı-kırmızıdan kahverengiye kadar değişen renktedir. Birinci ve ikinci 
abdomen segmentleri şişkin olup diğer segmentler sona doğru giderek daralır 
(Şekil 156a,b). Yumurtası 0.5 mm kadar uzunlukta, oval yapılı ve beyaz renklidir. 
Larvaları beyaz, baş kapsülü kırmızımsı; 3.0-3.5 mm boyunda ve bacaksızdır 
(Şekil 156c)  

  
Şekil 156. Meyve yazıcı böceği ergini (a,b), odun dokusunda beslenen larvalar (c). 

Badem yazıcıböceği (S. amygdali): 
Erginleri 2.0-2.8 mm boyunda olup, pronotum ve baş siyah, elitra koyu kırmızımsı 
kahve renktedir. Dişi bireylerde, erkeklere nazaran daha belirgin bir alın çıkıntısı 
vardır. Elitranın ortasında bazen haç şeklinde siyahımsı hafif bir leke vardır. 

Bu zararlı, ağaç kabuklarının altında açmış oldukları galerilerde, çoğunlukla son 
dönem larva olarak kışı geçirir. Gelişmesini tamamlayan larvalar, İlkbaharda 
galerilerin uç kısmında pupa olur. Ergin böcekler, nisan sonu-mayıs başından 

a b c 
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itibaren, bir delik açarak dışarı çıkar (Şekil 158a,f). Ergin çıkışı bir ay sürer. Çıkan 
erginler çiçek buketi ve gözlerde beslenerek galeri açar ve onları kurutur (Şekil 
157a,b). Dişiler, daha çok çapı 4-6 cm, bazen de çapı 1-2 cm olan dallara ve genç 
gövdelerin kabuk altlarına girerek, 2-6 cm boyunda ana galeriler açar ve buralara 
50 kadar yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvaların her biri, kabukların altında 
20-60 mm uzunlukta dolambaçlı ve çıkışa doğru çaprazlaşan galeriler açar. Bu 
galeriler zamanla birbirine girerek, karışık bir hal alır (Şekil 158a,b,c).  

Bu zararlının erginleri, Ege bölgesinde; nisan sonu-mayıs sonu; haziran sonu-
temmuz ortası; ağustos sonu-eylül sonu olmak üzere üç uçuş periyodu gösterir. 
Yılda 1-3 döl verir. 

Dişiler dallarda delik açmaya başlar ve bu arada çiftleşirler. Sonra 2-3 cm kadar 
açtıkları kısa galeriler içerisine yumurtalarını bırakırlar. Yumurtaların açılması ile 
çıkan 20-80 larvadan her biri kabuk altlarında türe özgü galeri açar. Yılda 1-3 döl 
verirler. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyve yazıcıböceği erginleri, nisanın son 
haftasından kasımın ortalarına kadar görülür. Yaz aylarında çıkış yapan erginler, 
diğer dönemlerde çıkış yapanlara göre daha açık renklidir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Ağaçların odun ve kabuk kısımlarında türlere özgü galeriler açarlar. İlk galeriye 
bırakılan yumurtadan çıkan larvalar, bu ana galeriye dik açıda ikincil galerileri 
oluştururlar. Erginler ağaçların göz diplerinden girerek bu gözlerin kurumasına 
neden olur. 

Meyve yazıcıböceği, ağaçların dalları, gövdeleri ve gözlerinde galeriler ve delikler 
açmak suretiyle zarar yapar. Erginlerin göz diplerinde açtıkları delikler nedeniyle 
gözler kurur (Şekil 157a,b), gelecekteki meyve verimi düşer.  

 
Şekil 157. Meyve yazıcıböceği erginin gözdeki zararı. 

 

©Aziz ÖZKAN 
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Yazıcıböcek zararı görmüş bir dal kabuğu kaldırıldığında 2-6 cm boyunda kısa bir 
ana galeri ve içi odun tozu ile dolu 20-60 mm uzunluğunda birçok eğri galerinin 
varlığı görülür (Şekil 158b,c) . Zarar görüp, beslenme düzeni bozulan dallar kurur 
ve ergin çıkış deliklerinde zamk akıntıları görülür (Şekil 158d,e). Sonuç olarak 
zarar gören ağaçlar 2-3 yıl içinde önemli düzeyde etkilenir ve önlem alınmazsa 
kuruyabilir.  

 

 
Şekil 158. Meyve yazıcıböceği’nin ergin çıkış delikleri (a,f), Meyve yazıcıböceği 

larvalarının galerileri (b), Badem yazıcıböceği larvalarının galerileri (c), 
larvaların zararı nedeni ile meydana gelen zamk akıntıları (d,e). 

Yazıcıböcek saldırısına uğramış bir dalın kabuğu kaldırıldığında, 2-3 cm boyunda 
kısa bir ana galeri ve içi odun tozu ile dolu 10-20 cm uzunluğunda birçok galerinin 
varlığı görülür.  

Daha çok sekonder zararlı sayılırlar. Bakımsız ve zayıf ağaçlara saldırdıkları gibi, 
bunların da yine daima zayıf dallarını tercih ederler. Beslenme düzeni bozulan 
dalcıklar kurur. Bazı durumlarda sağlıklı ağaçlara da saldırırlar. Sonraki yıllarda 
meyve verimi düşer. Saldırdıkları ağaçları 2-3 yıl içinde kuruturlar. 

Ülkemizin bütün bölgelerinde yaygın olup birçok meyve ve orman ağaçlarında 
bulunurlar. 

 

d e f ©Aziz ÖZKAN 
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3. KONUKÇULARI 
Zararlı olduğu başlıca konukçuları elma, armut, kiraz, erik, şeftali, kayısı, ayva, 
badem, fındık ve kestanedir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Parazitoitleri: 

Raphitelus maculatus Walk., (Hym.: Pteromalidae) 
Cheiropachus quadrum (F.) (Hym.: Pteromalidae) 
Heydenia pretiosa Forster (Hym.: Pteromalidae) 
Eurytoma kemalpasensis Nar.-Tez.-Civ. (Hym.: Eurytomidae) 
E. morio Forster (Hym.: Eurytomidae) 
Eurytoma sp. (Hym.: Eurytomidae) 
Braconid sp. (Hym.: Braconidae)  

Predatörü: 
Dufouriellus ater (Dufour) (Hem.: Anthocoridae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Bu uygulamalar, en etkili mücadele yöntemidir. Daha çok zayıf ağaçları tercih 
eden bir zararlı olduğundan ağaçların budama, gübreleme, sulama ve toprak 
işlemesi ile kuvvetli tutulması gereklidir.  
5.2. Mekanik Mücadele 
Budama artıkları bahçeden en az 2 km uzaklaştırılmalıdır. Bu artıklar yakacak 
olarak kullanılacaksa bir yere yığılmalı, bu yığınlara çoğalmak üzere gelen 
böceklerin talaş çıkardıkları görüldüğünde dal yığınları ilaçlanmalıdır.  
Nisan, haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez ağaçlara taze veya 
solmuş dallar tuzak olarak asılmalı, parazit çıkışı olduktan sonra bu tuzak dallarda  
talaş çıkmaya başlar başlamaz, hepsi toplanıp yakılarak imha edilmelidir. Aynı 
şekilde, bulaşık dallar bahçeden uzaklaştırılmalı, özellikle fidanlıklarda yerde kuru 
dal bırakılmamalıdır. 
5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
İlkbaharda nisan-mayıs aylarında yapılacak gözlemlerle kurumuş dallarda ergin 
çıkışları görülür görülmez birinci ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 
ikinci ilaçlama yapılır. 
İkinci döle karşı yine aynı şekilde temmuz, ağustos aylarında yapılacak gözlemler 
sonucu ergin çıkışları görülür görülmez birinci ve ilacın etki süresi dikkate 
alınarak ikinci ilaçlama yapılır. 
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 
5.3.4. İlaçlama tekniği 
Ağaçlar değişik doğrultulardan iyice ilaçlanmalıdır. Özellikle gövde ve dal 
yüzeylerinin ilaçla kaplanmasına özen gösterilmelidir. 
Ayrıca budama artıklarının yığıldığı kurumuş dallarda da böceklerin talaş çıkar-
dıkları görülür görülmez, önerilen ilaçlarla iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamanın uygulandığı bahçede, ilaçlamadan 10-15 gün sonra darbe yöntemi ile 
elde edilecek erginler sayılarak veya dal örneklerinde belirli sayıda bireyleri 
kontrol ederek bir kanıya varmak mümkün olabilir. 

 

 

YÜZÜKKELEBEĞİ 
Malacosoma neustria  (L.)  

(Lepidoptera: Lasiocampidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Dişi kelebeklerin kanat açıklığı ortalama 35-40 mm, üst kanatları üçgen şeklinde 
ve sütlü kahverenginde olup, ortasında hafif meyilli kızıl kahverenginde bir şerit 
vardır (Şekil 159a). Erkek kelebekler 28-30 mm kanat açıklığında, devetüyü 
renginde olup, ön kanatlarında enine iki adet kızıl kahverengi çizgi bulunur (Şekil 
159b).  

Yumurtalar, yüzük (halka) biçimindeki kümeler halinde bulunur (Şekil 159c). 
Dişi kelebeklerin salgıladıkları siyah renkli bir madde ile ince dallara ve birbirine 
sıkıca yapıştırılmıştır. Bir yumurta kümesinde, ortalama 271 (176-381) adet 
yumurta bulunur.  

Olgun larvalar 55-60 mm boyunda, seyrek kıllı ve baş mavidir. Vücudun dorsa-
linde, beyaz bir çizgi, bunun yanlarında da mavimsi, kızılımsı-kahverengi çizgiler 
vardır (Şekil 159e). Pupalar 18-23 mm boyunda ve beyaz ipek gibi ipliklerden 
örülmüş mekik şeklindeki kozalar içindedir (Şekil 159f,g). 
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Şekil 159. Yüzük kelebeği (a: Dişi, b: Erkek, c: Yumurtaları,       

d: Genç dönemdeki larvaları, e: Olgun larva,             
f: Kokon, g: Pupa). 

Kışı ağaçların dalları üzerinde yumurta halinde geçirir. Nisan ortalarına doğru 
larva çıkışları başlar. Larvalar çıkışlarından itibaren ağ örerler ve bu ağlarını gece-
leri ve kötü havalarda barınak olarak kullanırlar. İlk dönemlerinde topluca bulunan 
larvalar (Şekil 159d), üçüncü dönemlerinden itibaren dağılırlar ve bundan sonraki 
dönemlerinde yaprakları oburca yiyerek beslenirler.  

Beş gömlek değiştirdikten sonra olgunluğa erişen larvalar mayısın ikinci veya 
üçüncü haftasından itibaren ağaçların dal ve yapraklarında ördükleri gevşek 
kozalar içerisinde pupa olurlar. Pupaların meydana gelişinden 2-3 hafta sonra 
genellikle haziranın üçüncü veya dördüncü haftasından itibaren ergin çıkışları 
başlar. Dişi kelebekler çiftleşmelerini takiben, yumurtalarını ağaçların genellikle 
bir yıllık ince dallarına yüzük biçiminde dizerler ve bunları, kuruyunca sertleşen 
yapışkan bir madde ile birbirine ve dala yapıştırırlar. Bir dişi 200-300 yumurta 
bırakır. Yılda bir döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yüzükkelebeği larvaları ağaçların önce tomurcuklarını, daha sonra da yapraklarını 
yiyerek zararlı olurlar. Salgın yıllarında ağacı tamamen yapraksız bırakırlar. 
Ülkemizin hemen her yerinde bulunur.  

 

 

g 

a b 

d e f 

c 
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3. KONUKÇULARI 
Yüzükkelebeği, birçok meyve ve orman ağaçlarında zararlıdır. Başlıca konukçuları 
elma, armut, ayva, erik, kayısı, badem, meşe, ahlat, şeftali, kuşburnu  ve kirazdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Parazitoitleri: 
Apanteles sp.  (Hym.: Braconidae) 
Brachymeria sp. (Hym.: Trichogrammatidae) 
Trichogramma buluti Kostadina  (Hym.: Trichogrammatidae) 
Pimpla hypochondriaca Retz. (Hym.: Ichneumonidae) 
P. illecebrator (Vill.) (Hym.: Ichneumonidae) 
P.turionella (L.) (Hym.: Ichneumonidae) 
Therunia atalantae Poda. (Hym.: Ichneumonidae) 
Telenomus laeviusculus Ratz.  (Hym.: Scelionidae) 
Anastatus bifasciatus Fonsc. (Hym. Eupelmidae)  
Ooencyrtus neustria Merc. (Hym.: Encyrtidae) 
O. tardus Ratz.  (Hym.: Encyrtidae) 
O. masii Merch. (Hym.: Encyrtidae) 
Winthemia quadripustulata F. (Dip.: Tachinidae) 
W. q. var. apicalis Mg. (Dip.: Tachinidae) 
Carcelia gnava Hr. (Dip.: Tachinidae) 
C. heloniae Rond. (Dip.: Tachinidae) 
C. excisa Fall. (Dip.: Tachinidae) 
Exorista lota Mg. (Dip.: Tachinidae) 
E. affinis Full. (Dip.: Tachinidae) 
E. prominens Mg. (Dip.: Tachinidae) 
Zenillia libatrix Pz. (Dip.: Tachinidae) 
Erycia achnabli Villen. (Dip.: Tachinidae) 
Comsilura concinnate Mg. (Dip.: Tachinidae) 
Pales pavida Mg. (Dip.: Tachinidae) 
Tachina larvarum L. (Dip.: Tachinidae) 
T. rostica Mr. (Dip.: Tachinidae) 
T. neustriae Boisb.  (Dip.: Tachinidae) 

Ülkemizin birçok yerinde bu türlere rastlanmaktadır. Yüzük kelebeği yumurta 
parazitoidlerinin yaygın ve etkin oldukları ve bazı yerlerde %55’in üzerinde para-
zitlenmeye neden oldukları tespit edilmiştir. Ankara’da yumurtalardaki parazitlen-
me %11.89-56.65 olarak bulunmuştur. 
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 
Kışın ince dalcıklar üzerinde bulunan yumurta kümelerinin, ilkbaharda ise ilk 
dönemlerindeki larva kümelerinin bulunduğu dalcıklarla birlikte kesilerek 
bahçeden uzaklaştırılması biçiminde uygulanır. Bu yönteme salgın yıllar dışında 
öncelikle başvurulmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Yüzükkelebeği, çok sayıda bulunan yararlı türleri tarafından genellikle baskı altına 
alınabilmektedir. Bu türler doğada korunarak, etkinlikleri arttırılarak ve bulunma-
yan yerlere bulaştırılarak biyolojik mücadelede kullanılabilir. Bu nedenle kimyasal 
mücadeleden olabildiğince kaçınılmalıdır. Mutlaka ilaçlama yapmak gerekirse 
biyopreparatların (Örneğin: Bacillus thuringiensis) kullanılmasına öncelik 
verilmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Kış aylarında kontrol edilen bahçelerde ağaçların %30’dan fazlası bulaşık ve 
bulaşık ağaçların da %10’unda, ağaç başına ortalama 15-20 veya daha fazla 
yumurta kümesi varsa, ilkbaharda ilaçlı mücadele yapılabilir. Daha düşük 
popülâsyonlarda ise mekanik mücadele uygulanmalıdır. İlkbaharda kimyasal 
mücadele, larvalar yumurta kümelerini tamamen terk ettikleri zaman yapılmalıdır. 
Tek ilaçlama yeterlidir. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü, 
kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Yaprakların alt ve üst yüzlerinin ilaçlı su ile iyice kaplanmasına özen 
gösterilmelidir. 
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5. BÖLÜM 

BAĞ HASTALIKLARI 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. BAĞ  HASTALIKLARI 
 

4.1. FUNGAL HASTALIKLAR 
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BAĞ ANTRAKNOZU 
Elsinoe ampelina (de Bary) Shear. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Fungusun eşeysiz formuna verilen isim Sphacelama ampelium de Bary veya 
Gleosporium ampelophogum (Pass) Sacc.’dir. 

Fungusun eşeyli üreme keseleri olan askusları (80-100x11-23 µm) askostroma 
içinde oluşan armut şekilli boşluklarda oluşur. Her askusta 8 adet, kahverengi 
siyah askospor bulunur. Bunlar 4 hücrelidir ve boyutları 29-35x4.5-7.0 µm dir. 
Bunların bitki üzerinde çimlenmesiyle enfeksiyon oluşabilir. Askostroma bir yıl 
önceki kanserleşmiş sürgünlerde veya budama artıklarında meydana gelir.  

Fungusun eşeysiz dönemini temsil eden aservuluslar lekelerin üzerinde oluşurlar. 
Bunlar kısa, silindirik, çok sayıda mevcut konidioforlar üzerinde, küçük (3-6x2-8 
µm), oval, jelâtinimsi hücre çeperine sahip konidiosporlar oluştururlar. Konidio-
sporlar suda çimlenir ve ortama iyice tutunan çim boruları oluştururlar.  

Sonbaharda lekelerde aservulusların oluşumu durur. Lekelerin kenarında sklerot 
oluşumu başlar. Sklerotlar, etmenin esas kışlama organlarıdır. İlkbaharda bunlar 
üzerinde konidiospor oluşur. Bunun için sklerotların en az 24 saat ıslak kalmaları 
ve hava sıcaklığının 2°C’nin üzerinde olması gerekir. Konidiosporlar, yağmurla 
yeşil aksama taşınırlar ve bunların en az 12 saat süre ile ıslak kalmaları durumunda 
çimlenip penetrasyon gerçekleştirirler. İnkübasyon süresi 2°C’de 13 gün, 32°C’de 
4 gündür. Hastalık oluşumu için optimum sıcaklık 24-26°C’dir.  

Hastalık etmeni için diğer bir inokulum kaynağı da yere dökülmüş bulaşık 
tanelerdir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Fungus, asmanın tüm yeşil aksamını hastalandırsa da, en çok yeni sürgünlerde ve 
salkımlarda görülür. 

Yapraklarda önce küçük düzensiz lekeler oluşur, daha sonra bunların merkezleri 
gri, kenarları koyu kahverengi lekelere dönüşür (Şekil 160a). Mevsim sonunda 
lekelerin orta kısmı genellikle delinir. 

Sürgünlerde lekeler yuvarlak veya köşeli, sonra uzayarak biraz kabarık bir şekil 
alır. Lekelerin kenarındaki doku biraz kabarık, koyu renkli, orta kısmı ise gri 
renklidir. Daha yaşlı sürgünlerdeki lekeler irileşir, orta kısmı çatlayıp çöküntü 
yaptığından, kanser halini alır. Sürgünlerde çok leke oluşması durumunda sürgün  
kurur veya kırılabilir (Şekil 160b). 

Tanelerdeki lekelere “Kuşgözü” denir. Bu lekelerin merkezi gri olup, kırmızımsı 
kahverengi bir kuşakla çevrilmiştir. Bu lekelerin altındaki hücre kurur ve sertleşir, 
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etrafındaki dokular gelişmeye devam ettiği için bozuk şekilli bir tane oluşur (Şekil 
160c,d). Dolu, hastalığın yayılmasını kolaylaştırır. 

Ülkemizde yaygın olarak görülmemektedir. 

 

  
Şekil 160. Bağ antraknozu’nun yaprakta(a), sürgünde (b) ve tanelerdeki (c,d) zararı. 

3. KONUKÇULARI 
Tek konukçusu asmadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler  
– Kış budaması sırasında, asmanın üzerinde hastalıklı çubuklar budanmalı ve 

bağdan uzaklaştırılarak yere dökülmüş hastalıklı bitki artıkları ile birlikte 
imha edilmelidir. 

– Zayıf drenajlı ve ağır topraklara bağ tesisi yapılmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

4.2.1. İlaçlama zamanı  

Kış ilaçlaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede 
uygulanmalıdır. 

a b 

c d ©Ercan CANIHOŞ ©Ercan CANIHOŞ 
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Yaz ilaçlaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre ilaçlama yapıldığında, bağ 
antraknozu için ayrıca yaz ilaçlamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği 
takdirde aşağıdaki program uygulanır. 

1. ilaçlama: Sürgünler 5-10 cm 

2. ve diğer ilaçlamalar: 1. ilaçlamada kullanılan fungusitin etki süresi dik-
kate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme 
kadar ilaçlamalara devam edilir.  

Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler   
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), motorlu bahçe 
pülverizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği  
Asmanın tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanmasına özen gösterilmelidir. 

 
 

BAĞ KÜLLEMESİ 
Uncinula necator (Schw.) Burr. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Küllemeye neden olan fungus obligat bir parazittir. Miselyumu bölmelidir. Çok 
bölmeli konidioforlar üzerinde zincir şeklinde dizilmiş, şeffaf, fıçı biçiminde 
konidiosporları vardır. En yaşlı konidiospor, zincirin en sonunda yer alır. 
Fungusun eşeysiz formu Oidium tuckeri Berk’dir.  

Kışı genel olarak tomurcuk pulları arasında ve çubuklarda miselyum halinde 
geçiren etmen tomurcuklar patladıktan sonra aktifleşir. Bazı ekolojilerde ise 
sonbaharda kleistotesyum da oluşturur (Şekil 161). Kleistotesyum 84-105µm 
çapında, küresel yapıda, koyu kahverenginden, beyazımsı yeşile kadar değişen 
renktedir. Her bir kleistotesyum üzerinde uçları kanca şeklinde içeri kıvrık, 10-30 
kadar tutunucuları vardır. İçinde 4-8 adet askospor bulunur.  

Hastalık etmeni, özelliği gereği sıcak ve kurak iklim koşullarında her yıl görülür. 
Optimum gelişme sıcaklığı 20-27°C’dir. Konidiosporların çimlenmesi 35°C’de 
durur ve 40°C’de 24 saat içinde ölürler. Konidiyumlar 25°C’ta yaklaşık 5 saat 
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içinde çimlenirler ve inkübasyon süresi 7-14 gündür. Ancak 23-30ºC arasında bu 
süre 5-6 güne iner.  

Çimlenmede rol oynayan diğer faktör nemdir. Genellikle gündüzleri sıcak, akşam 
serin havalarda hastalık artışı görülür. Akşam saatlerinde nispeten nemli ve güneş 
ışığından korunmuş salkımlar üzerinde sporlanan fungus gündüz saatlerinde bu 
sporlarını (konidiyumlarını) doğaya salar. Akşam saatlerinde bu konidiyumlar 
çimlenme fırsatını bulurlar. Yağmur, konidiyumları yıkar veya miselyumu tahrip 
ederek hastalık gelişimini engeller.  

Genelde %40-100 orantılı nem konidiyumların çimlenmesi için yeterlidir. Nemin 
sporulasyon üzerine olan etkisi çimlenmeden daha önemli görülmektedir. Güneş 
ışığının az olduğu bulutlu günler hastalık gelişimini teşvik edicidir. Güneş ışığı 
altında yalnızca %16 oranında çimlenme görülürken, gölgeli ışık altında bu oran 
%47 olarak belirlenmiştir. Hastalık rüzgârla yayılır (Şekil 161). 

 
Şekil 161. Bağ küllemesi(Uncinula necator)’nin hayat çemberi (Compendium of Grape 

Diseases, 1988). 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Külleme hastalığı, omcanın tüm yeşil organlarında (yaprak, sap, sürgün, salkım) 
görülür.  

Yaprakların her iki yüzeyi de her yaşta enfeksiyona duyarlıdır. Konukçu dokusu 
üzerindeki miselyumlar, konidioforlar ve konidiosporlar grimsi beyaz tozlu veya 
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pudramsı bir görünüştedir (Şekil 162a). Başlangıçta enfekteli yaprakların üst 
yüzeyinde yağ lekesine benzeyen klorotik renk açılması şeklinde parlak lekeler 
görülür. Bu lekeler genellikle zor fark edilir. Hastalıklı yapraklar kenardan içe 
doğru kıvrılır, yaşlandıkça kalınlaşır ve gevrekleşir.  
Sürgünler yeşilken, enfekteli kısımlar siyaha yakın koyu kahverengi, kışın ise bu 
lekeler kırmızımsı kahverengine dönüşür (Şekil 162b). Koruk döneminde hastalığa 
yakalanan taneler küçük kalır ve gelişemez.  

 
Şekil 162. Bağ küllemesi’nin yaprakta (a) ve sürgündeki (b) belirtileri. 

Erken enfeksiyonlarda çiçeklerin meyve bağlaması engellenir. Taneler genelde %8 
oranında şeker ihtiva edinceye kadar, enfeksiyonlara duyarlıdır. Şeker oranı %15’e 
ulaşıncaya kadar konidiospor oluşumu devam eder. Eğer taneler henüz tam 
büyüklüğünü almadan hastalığa yakalanırsa, tane sap doğrultusunda çatlar ve 
çekirdek görülür (Şekil 163b,c,d). Ben düşme döneminden sonra enfeksiyona 
yakalanmazlar. Renkli çeşitler hastalığa yakalanırsa, renklerini tam alamazlar. 
Beyaz çeşitler üzerinde sarımsı kahverenginde, ağ şeklinde lekeler oluşur. Bu 
salkımların satış kalitesi düşer. Kurutulduklarında kalite değeri düşer. Şarap 
aroması iyi olmaz. 
Hastalığın zarar derecesinin saptanması güç olmakla beraber küllemenin yoğun 
görüldüğü bazı yörelerde ilaçlama yapılmaması halinde %90’a varan ürün kaybına 
neden olabilmektedir. 
Hastalık ülkemizin hemen her yöresindeki bağ alanlarında görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Konukçusu asmadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Bağlarda enfekteli çubuklar budanarak imha edilmelidir.  
– Bitkinin iç kısımlarına kadar iyi bir hava sirkülâsyonunun ve güneşlenmenin 

sağlanması için yeşil budama yapılmalıdır. 

©Ercan CANIHOŞ ©Mükerrem Çeliker a b 
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Şekil 163. Bağ küllemesi’nin tanelerdeki zarar şekilleri. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

1. ilaçlama: Bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa 
ulaştığında, 

2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde,  

3. ve diğer ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süre-
sine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler   
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), motorlu bahçe pülve-
rizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü; toz kükürt için tozlayıcı kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği   
Asmanın tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanmasına özen gösterilmelidir. 

Külleme ilaçlaması mildiyö ilaçlaması ile birlikte yapılacaksa, karışım tablosuna 
göre preparatlar karıştırılmalıdır. 

©Mükerrem ÇELİKER 
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Toz kükürt uygulamalarında; 
– Kükürt uygulamaları akşam serinliğinde veya sabah çiğ kalktıktan sonra, 

rüzgârsız havada, omcaların her tarafını ince bir tabaka oluşturacak şekilde 
yapılmalıdır. 

– Topaklanma yapabilen toz kükürdün iyi dağılımı ve yakma yapmaması için 
(4 birim kükürt, 1 birim dolgu) sönmüş toz kireç veya kül dolgu maddesi 
olarak karıştırılmalıdır (Sadece %98’lik kükürtler için). 

– Kükürt uygulamalarının optimal sıcaklık aralığı 25–30°C’dir. Fungisitin 
18°C altında etkisi azalabilmektedir, 30°C’nin üstündeki sıcaklıklarda ise 
fitotoksite riski artar. 

 

 

BAĞ MİLDİYÖSÜ 
Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalığa neden olan etmen obligat bir parazittir. Hücrelerarası gelişir, çok 
çekirdekli miselyum yapısı 8-10 µm çapındadır ve 4-10 µm çapında yuvarlak 
emeçleri taşırlar. Bu emeçlerle konukçu hücresinin içine girerek beslenmelerini 
sağlar. Hastalık etmeni eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki türlü çoğalır. 

Eşeyli çoğalma: Fungus kışı yere düşen enfekteli yapraklarda oospor halinde 
geçirir. Oosporlar ilkbaharda hava sıcaklığı 10°C’yi aşınca, su damlacıkları içinde 
çimlenirler. Bir veya iki tane ve değişik uzunlukta çim tüpü oluştururlar. Çim 
tüplerinin ucunda sporangiumlar vardır ve içlerinde 30-56 zoospor bulunur. 

Eşeysiz çoğalma: Sporangiumlarla olur. Sporangiumlar limon şeklinde olup, dik 
açı yaparak dallanan, uçları çatallı sporangiofor denilen taşıyıcılar üzerinde 
bulunur ve enfekteli yaprakların stomaları içinden çıkarlar. Her sporangiumda 1-10 
arasında değişen iki kamçılı zoospor bulunur. Zoosporlar genellikle tek 
çekirdeklidirler. 

P.viticola kışı yere dökülmüş hastalıklı yapraklarda oospor formunda geçirir. 
İlkbaharda, oosporlardan oluşan zoosporlar; sıçrayan yağmur damlalarıyla etrafa 
yayılırlar. Yapraklara ulaştığında yaprak yüzeyi ıslak ise, su damlası içinde 
kamçılarını atarak çimlenmeye (optimum 22-25°C) başlar. Çim borusu bir stomaya 
rastladığında buradan yaprak dokusu içine girer, primer enfeksiyon başlamış olur. 
Bu nedenle enfeksiyonların büyük bir kısmı yaprağın alt yüzeyinde oluşur. 
Optimum koşullarda, çimlenme ile penetrasyon arasındaki süre 90 dakikadan daha 
azdır. Yaprak dokusu içinde gelişen fungus hücreler arası boşlukta yayılır, hücre 
içine emeçler göndererek beslenir, yaprağın üstünde yağ lekeleri oluşur. Yüksek 
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nem ve yağış gibi koşullar uygun giderse, bu yağ lekelerinin altında beyaz renkte 
fungal örtü meydana gelir. Burada oluşan sporangiyumlar rüzgar ve yağmurla 
taşınırlar. Yaprakların üzeri ıslak olduğunda, sporangiyumlardan yine zoosporlar 
meydana gelerek sekonder enfeksiyonları oluşturur, böylece enfeksiyonlar devam 
eder. Enfekteli yapraklar, salkım enfeksiyonları açısından inokulum kaynağıdır. 
Ayrıca fungusun kışı geçirmesi bakımından da önemlidir (Şekil 164). 

Fungusun inkübasyon süresi yaprak yaşı, çeşit, hava nemi ve sıcaklık ile doğrudan 
ilişkilidir. Genellikle sıcaklık arttıkça inkübasyon süresi kısalır. Örneğin 15°C’de 
8-9 gün, 20°C’de 5 gün, 25°C’de 4 gündür. Sıcaklık 30°C’yi geçtiği zaman fungus 
ölür, 6°C’nin altında gelişemez.  

Epidemiler için yağmur önemli bir faktördür. Ilık ve yağışlı geçen bir kış, bunu 
takip eden yağışlı bir ilkbahar ve bir iki hafta arayla yağan yağmurlu yaz 
koşullarında, şiddetli epidemiler meydana gelir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Mildiyö hastalığı asmanın tüm yeşil kısımlarında görülür. Yaprak belirtileri 
sürgünler yaklaşık 25 cm’ye ulaştığında görülmeye başlar. Başlangıçta yaprağın 
üst yüzeyinde sarı renkli tipik yağ lekeleri meydana gelir. Alt yüzlerinde ise beyaz 
bir fungal örtü vardır. Bu lekelerin rengi zamanla koyulaşır, kahverengileşir, bir 
süre sonra kurur ve dökülür (Şekil 165a,b).  

Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. Hastalık şiddetli ise sürgün ku-
rur. Çiçekler enfekte olduğunda, kısa zamanda kahverengileşerek kuruyup dökülür, 
böylece seyrek taneli salkımlar oluşur. Taneler küçük iken hastalığa çok duyarlı 
olup, olgunlaştıkça bu duyarlılık azalır. Hastalıklı taneler, olgunluk dönemine doğ-
ru, su kaybederek buruşur, meşinleşmiş bir görünüm alırlar(Şekil 165c,d). Bu tane-
ler, beyaz çeşitlerde mat grimsi–yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya döner. 

Mildiyö hastalığı asmanın tüm yeşil kısımlarını ve doğrudan ürünü etkilediği için 
ekonomik yönden önemlidir. Ülkemizde asma yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde 
hastalık görülebilir. 

3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçusu sadece asmadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Hastalıklı sürgünler dipten kesilip imha edilmelidir. 

– Asmaların altı temiz tutulmalı, yere düşen hastalıklı yapraklar toplanarak 
imha edilmelidir. 

– Yabancı otlarla mücadele edilmelidir. 

– Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
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Şekil 165. Bağ mildiyösü’nün yaprak altında meydana 
getirdiği fungal örtü ve yaprak üzerindeki yağ 
lekesi (a), yaprak altında meydana getirdiği 
fungal örtü ve yaprak üzerindeki nekrotik lekeler 
(b), salkımdaki (c) ve tanelerdeki (d) zarar şekli. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde: 

1. ilaçlama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 

2. ve daha sonraki ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın 
etki süresi dikkate alınmalıdır.  

Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, bölgenin günlük sıcaklık ve yağış orta-
lamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık 
enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, koşullar 
ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.  

Tahmin-uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde: 

1. ilaçlama: Kışlık sporlarla tahmini bulaşmadan sonra ve yazlık sporların or-
taya çıkmasından önce (ilk yağ lekeleri görülmeden) yapılacaktır. 
Oosporların çimlenmesi, zoosporlarla bulaşma aşağıda belirtilen 
koşulların bir araya gelmesiyle gerçekleşmektedir. 

©Mualla ERKAN 
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a) Sürgünler 5-6 cm. boya ulaşmış olmalı, 
b) Asmaların altındaki toprak nemi en az %70 oranına ulaşmış ve bu nem 

seviyesi ortalama sıcaklıklara göre aşağıdaki cetvelde belirtilen süre 
korunmuş olmalıdır.  

 Günlük Ort. Sıcaklıklar %70 toprak neminin devam süresi 
  11-13° C   7-8 gün 
  14-16° C   4-5 gün 
  17°C ve üstü   2-3 gün 

Günlük ortalama sıcaklık 10°C’nin altında olduğunda toprak nemi ne 
kadar fazla olursa olsun kışlık sporlar çimlenemezler. 

c) Asmanın yaprakları üzerinde, yağmur veya çiğ nedeniyle en az 2 saat süreyle 
ıslaklık bulunmalıdır. Bu koşul saptandıktan sonra kışlık sporlarla bulaşma-
nın olduğu kabul edilir ve bu günden itibaren I. inkübasyon periyodunun 
işlemeye başladığı varsayılır. Bu inkübasyon periyodunun sonu günlük 
maksimum ve minimum sıcaklık ortalamalarından, gelişme eşiği (8°C) 
çıkarılarak Etkili Sıcaklık Toplamları (EST)1 kümülatif olarak hesaplanır.  
EST: Enfekteli organlarda patojenin gelişmesi için bulaşmanın başlangıcın-
dan yağ lekelerinin oluşumuna kadar gerekli olan sıcaklıklar toplamıdır. Bu 
toplam bağ mildiyösü için 61 gün-dereceye eşittir. Bu değer günlük ortalama 
hava sıcaklıklarından 8°C düşürüldükten sonraki rakamların toplamıyla elde 
edilir. Zira bitki dokusunda patojen ancak 8°C’nin üzerinde gelişebil-
mektedir. 
1. inkübasyon periyodunun sonunda, yazlık sporlar oluşacağından ve asıl 
ekonomik bulaşmalar bu sporlarla meydana geleceğinden, 1. inkübasyon 
periyodu ortalarında 1. ilaçlama yapılmalıdır. Buna göre, bağ mildiyösü için 
61°C olan etkili sıcaklık toplamının yarı değerine (30-32°C) ulaşıldığı 
günden itibaren (yağ lekeleri görülmeden önce), 1-3 gün içinde ilaçlamalar 
yapılmalıdır. 
Birinci ilaçlamadan sonra, toprak nemi ile ilgili veriler önemli olmadığı için 
dikkate alınmamalıdır.  

2. ve daha sonraki ilaçlamalar: Kullanılan preparatın etki süresi sonunda, 
yapraklar üzerinde en az iki saati bulan ıslaklıktan itibaren, EST’nin 30-
32 gün-derece’ye ulaşması durumunda (yapraklarda yağ lekesi varsa) 
yapılmalıdır. 

Tahmin ve uyarı istasyonlarının bulunduğu yörelerde ilaçlamalar için yapılacak 
uyarılar dikkate alınmalıdır. 

1 EST (gün-derece)= ∑[(maksimumºC + minimumºC):2]- 8 
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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   
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), sırt atomizörü, 
motorlu bahçe pülverizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde veya akşamüzeri 
yapılmalıdır. Asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat 
edilmelidir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır. 

 
 

BAĞDA KAV (ESKA) 
Stereum hirsutum (Willd.) Pers, Phellinus sp., 
Phaeoacremonium chlamydosporum W.Gams et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Her iki patojenin de asmalarda meydana getirdiği hastalığa kav, eska (esca), 
apopleksi, inme, sekte gibi isimler verilmektedir. 
S. hirsitum’un üreme organı, konukçunun dalları ve gövdesinde kulak veya midye 
biçiminde, kenarları az çok dalgalı, eğri büğrü ve derimsi bir yapıdadır. Üst tarafı 
deve tüyü gibi kıllı bir görünümdedir. Renk, açık sarıdan kahverengine kadar 
değişir. Sporları renksiz yada hafif sarımsıdır. 
Phellinus sp.’nin üreme organı ise konukçunun gövde kabuğundan dışa doğru sert 
odunumsu çıkıntılar halinde, biraz daha büyükçedir. Enine kesiti üçgen 
şeklindedir. Griden siyaha kadar değişen renktedir. 
Her iki etmen de yara parazitidir. Asmaları yara yerlerinden enfekte eder. Bitki 
dokusunda enine ve boyuna yayılır.  

Miselyum gelişmesi için optimal sıcaklık 20-30°C civarında ve gelişme çok 
yavaştır. Ayrıca güneş ışığının miselyum gelişmesini daha da yavaşlatıcı etkisi 
vardır. Fungus asmayı gençken enfekte etmiş olsa bile, miselyum gelişimi yavaş 
olduğundan belirtiler yıllar sonra ortaya çıkar. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık asmanın odun kısmını tahrip eder. Bunun sonucu olarak yeşil aksamda 
solgunluğa, gelişme geriliğine hatta bitkinin ölümüne yol açar. Hastalığın belirti-
leri etmenlere bağlı olarak değişir. 
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S. hirsutum ve Phellinus sp. yaprakta ve odun dokusunda belirti oluşturur.  

En yaygın belirti yapraklarda görülür. Yapraklar doğal yeşilliğini yitirir ve 
zamanla sararır. Yaşlı yapraklarda damar aralarında önce klorotik açılmalar dikkati 
çeker, daha sonra bu lekeler birleşerek nekroze olurlar. Renkleri sarımsı (beyaz 
çeşitlerde) veya kızıl kahverengiye (renkli çeşitlerde) dönüşür. Bu durumda, damar 
aralarında nekroze olmuş, kanal biçiminde belirtiler görülür ve damarlar ise yeşil 
kalır (Şekil 166). Daha genç yapraklar şeffaflaşır, salkım silker, yapraklarla birlik-
te kuruyarak dalında asılı kalır. Bazen tane bağlama ile olgunlaşma arasındaki 
herhangi bir zamanda, tanelerin yüzeyinde koyu mor nokta yada lekeler ortaya 
çıkar. Bu lekeler tüm salkımda görülebildiği gibi, dağınık olarak da bulunabilir. 

 
Şekil 166. Bağlarda kav hastalığı ile enfekteli yaprakların damar aralarındaki klorotik renk  

açılmaları ve nekrozlar. 

Hastalık daha çok yaşlı asmalarda dikkati çeker. Bazen çok sıcak yaz aylarında 
adeta yıldırım çarpmış gibi yaprakların birden bire solup kuruduğu, genç 
sürgünlerin bunu izlediği ve asmanın aniden öldüğü görülür. Bu durumlarda, asma 
gövdesinden obur sürgünler çıkartarak yaşama mücadelesi verir. 
Hastalıklı asmaların gövde ve kalın dallarının enine kesitinde, merkezin çevresinde 
açık renkli yumuşak dokulu hastalıklı kısmın, daha koyu renkli sert dokulu bir 
kuşakla çevrilmiş olduğu görülür. Yıldan yıla asmanın içi kavlaşır, kavlaşma içten 
dışa doğru olur (Şekil 167).  
P. chlamydosporum ise ksilem dokusunda siyah-kahverengi renklenme meydana 
getirir. Hastalıklı doku enine kesildiğinde (10dak sonra) boncuk şeklinde koyu 
amber-siyah renkli özsu görülür. 
Asmanın tümden ölmesine neden olduğu için ekonomik önemi fazladır. 
Hastalık, Ege, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki bağlarda 
özellikle yaşlı asmalarda görülmektedir. 

©Mualla Erkan 
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Şekil 167. Kav hastalığı’nın asmanın gövde kesitlerindeki belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları arasında asma, kayısı, meşe, zeytin, akasya ve orman ağaçları yer 
almaktadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık daha çok yaşlı omcalarda görüldüğünden, çok yaşlı, verimden 
düşmüş hastalıklı omcaları söküp geri kalan artıkları yakılmalıdır. Ancak 
toprağı birkaç yıl dinlendirdikten sonra yeniden dikim yapılabilir. 

– Kavlı asmaların bulunduğu bağlarda, hastalığın sağlıklı asmalara bulaşma-
sını önlenmek için, budama aletleri %10’luk sodyum hipoklorite batırıl-
malıdır. 

– Kav hastalığına yakalanmış asmalardan üretim amaçlı çubuk alınmamalıdır. 

– Budama vb. nedenlerle büyük yaraların oluşmasına meydan verilmemeli, 
oluşmuşsa dezenfektan bir macunla bu yaralar hemen kapatılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.  
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BAĞDA KURŞUNİ KÜF 
Botrytis cinerea Pers. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun eşeyli formu Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel’dır. Bağlarda 
sadece eşeysiz formu görülür.  
Miselyumu kalın, kahverengi ve bölmelidir. Konidiosporlar 10-12 x 8-10 µm 
boyutlarında, kül renkli, tek hücreli elipsoit veya yuvarlağımsı şekildedir. 
Konidioforlara üzüm salkımı gibi bağlı olarak bulunurlar. Konidioforlar uzun ve 
dik bir şekilde dallanmışlardır. Konidioforlar koyu renkli, uçlara doğru renkler 
açılmakta olup, ortalama boyları 1-3 mm’dir. Konidiosporlar optimum 18°C’de 
çimlenir. Çimlenme için ortamda serbest su bulunması yada hava orantılı neminin 
en az %90 olması gerekir. Hastalıkların, zararlıların, dolunun ve kuşların yol açtığı 
yara yerleri hastalık etmeni için giriş yollarıdır. 
Fungusun üç ayrı şekilde kışlar. Bağ kenarlarında yere dökülen hastalıklı taneler 
üzerinde spor, miselyum ve sklerot şeklinde; hastalıklı tane sapları üzerinde spor, 
miselyum şeklinde ve hastalıklı salkım sapları üzerinde spor ve miselyum şeklinde 
kışı geçirir. Hastalıklı bitki artıklarının toprakla temas ettiği noktalarda fungus 
kolayca kışlayabilmektedir.  
Etmenin ilkbaharda gelişmesi mart ayı sonlarında olmaktadır. Hastalıklı bitki 
artıklarında gelişen fungus, yüksek sıcaklık istemez. Gelişmesine ilkbahar ve yaz 
mevsiminde devam ederek, taneler normal olgunluk devresine gelince ilk 
enfeksiyonu yapmaktadır. Enfeksiyon için mutlak su damlasına ihtiyaç vardır. 
İnkübasyon müddeti 3-5 gün arasında değişmektedir. Marmara Bölgesinde ilk 
enfeksiyonlara eylül ayı başlarında rastlanmaktadır. Bilhassa sonbaharda iyi 
gelişen fungus, kışa doğru hastalıklı bitki dokuları üzerinde tipik sklerotları 
oluşturur. Sklerotlar 2-4x1-3 mm boyutundadır. Önce açık renkli ve yumuşak olan 
bu organlar kış aylarında koyu renkli sert bir şekil alır ve fungusun kışlık formunu 
oluştururlar. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, elverişli koşullarda bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de, daha 
çok sık taneli salkımlarda zarar yapar. Tanelerde önce 3-5 mm çapında yuvarlak, 
pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke büyüdükçe, rengi de 
koyulaşır, tane üzerinde homojen bir şekilde büyür. Parmakla bastırıldığında 
hastalıklı kabuk, etli kısmından kolayca ayrılır. Hastalık ilerledikçe salkım ve 
taneler gri renkte bir küf tabakasıyla kaplanır (Şekil 168). Taneler çatlar, çok ileri 
devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi bir hal alır. Hastalık, olgunlaşmış salkımlarda 
ürün kaybına neden olmaktadır.  

Ülkemizde asma yetiştiriciliğinin yapıldığı tüm bölgelerde görülebilir. Özellikle 
geç hasat edilen üzüm çeşitlerinde yaygınlık göstermektedir. 
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Şekil 168. Kurşuni küf’ün salkımlardaki zararı. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir fungustur. Asma, çilek, ahududu, böğürtlen, , incir, turunçgil meyveleri, 
soğan, biber, domates, marul, enginar, erik, fasulye ve başta sardunya, begonya, 
kaktüs ve yıldız çiçeği olmak üzere pek çok süs bitkisi konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
Hastalıkla mücadelede kültürel önlemler çok önemli bir yer tutar. Hatta kimyasal 
mücadele kadar önemlidir.  

– Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı temin etmek için, iyi bir yeşil 
budama yapılmalıdır. 

– Hasat geciktirilmemelidir.  

– Bağlar hasada yakın dönemde fazla sulanmamalı, aşırı vejetatif gelişmeyi 
teşvik eden gübrelemelerden kaçınılmalıdır. 

– Salkımlarda yaralanmaya yol açan hastalık ve zararlılara karşı mücadele 
yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

4.2.1. İlaçlama zamanı  

1. ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında yapılmalıdır.  

2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapıl-
malıdır.  

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

 

©Mualla ERKAN 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler   
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), sırt atomizörü, 
motorlu bahçe pülverizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde veya akşamüzeri 
yapılmalıdır. Asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat 
edilmelidir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır. 

 

 

 

BAĞDA ÖLÜKOL 
Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ölü kol (Phomopsis viticola) sürgünler üzerinde 0.2-0.4 mm çapında, siyah, yuvar-
lak, sert piknitleri meydana getirir (Şekil 169a,b). Epidermise yarı yarıya gömül-
müş olan piknitler halinde kışı geçirir. İlkbaharda gözlerin uyanması ile birlikte 
piknitlerde faaliyet başlar. İlkbahar yağmurları ile piknitler içerisindeki sporlar, 
yoğun bir sıvı içerisinde kümeler halinde ve helezon şeklinde dışarı çıkar ve 
yayılırlar (Şekil 169c).  

İki tip piknidiosporu vardır. Alfa sporları, eliptik, tek hücreli, renksiz ve 7-10x2-4 
µm boyutundadır. Diğer tip beta sporları, renksiz ince uzun ve tek hücreli, 18-
30x0.5-1.0 µm boyutundadır.  

Bir piknit salgısında 1 milyona yakın spor bulunabilir. Sporlar, yağmurla yeni 
oluşan taze dokular üzerine ulaşır. Sporların bulaşması, böcek larvaları, emici 
sokucu böcekler ve kırmızı örümcekler yardımıyla da gerçekleşebilir. Serbest su 
bulunmayan yüzeylerde çimlenemez ve bir süre sonra ölürler. Sporlar 23ºC ve 
%98-100 orantılı hava neminde stomalardan, yara yerlerinden enfeksiyon yapa-
bilir. Enfeksiyondan 21-30 gün sonra belirtiler görülür. Fungus genellikle kurak ve 
sıcak yaz aylarında inaktif haldedir. Fakat sonbaharda havalar serinleyince yeniden 
aktif hale geçebilir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri, yeni oluşan sürgünlerin ilk boğumlarında, 2-5 mm uzun-
luğunda, morumsu koyu kahverenginde lekeler olarak dikkati çeker. Bu lekelerin 
gelişerek birleşmesi sonucu, sürgünü tamamen çevreleyen yüzey nekrozları oluşur 
(Şekil 170a). Sağlıklı ve hastalıklı dokuların gelişmelerindeki farklılıklar nede-
niyle çeşitli genişlik ve derinlikte çatlaklar ortaya çıkar. Şiddetli enfeksiyonlarda 
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etmenin boğum aralarını tamamen çevreleyip, iletim dokusuna kadar inmesi 
durumunda, sürgün mevsim içinde kurur. Kurumayan sürgünlerde ise ertesi yıl 
gözler uyanmaz. Hastalıklı sürgünlerin, sonbahara doğru normal olarak kahverengi 
olması gereken kabuk rengi gittikçe beyazlaşır (Şekil 169a). Rengi açılan yerlerde 
fungusun eşeysiz üreme organı olan piknitler, küçük siyah noktacıklar şeklinde 
görülür (Şekil 169a,b). 

 
Şekil 169. Ölükol’un asmanın kışlık çubukları üzerindeki belirtileri (a), piknitleri (b) ve 

piknitlerden spor çıkışı (c). 
Genç yapraklar üzerinde, koyu kahverengi, siyah toplu iğne başı büyüklüğünde 
lekeler görülür. Bu lekelerin çevresinde açık sarı bir hale bulunur. Yaprakta 
deformasyonlar oluşur. Yapraklar yer yer yırtılmış delinmiş görünüm alabilir 
(Şekil 170b). 

Yaprak sapı ve sülüklerde görülen tipik morumsu siyah renkli lekeler, salkımda da 
görülür. Salkım, lekelerin olduğu kısımlardan kurumakta veya olgunlaştıkça bu 
kısımlardan kırılıp kopmaktadır.  

Ölü kol hastalığı sonuçta asmayı kuruttuğu için ekonomik önemi fazladır. 

 
Şekil 170. Ölükol ile enfekteli asma yaprakları (a) ve sürgünleri (b).  

Hastalıklı Sağlıklı 

a b c 

a b 
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Hastalık asma yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçusu sadece asmadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel önlemler  
– Asmalarda budama zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten kesilme-

lidir.  

– Budama artıkları kesinlikle bağın altında bırakılmamalı, uzaklaştırılıp yakıl-
malıdır.  

– Budama sırasında aletler %10’luk sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilme-
lidir. 

– Hasta asmalardan aşı kalemi alınmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

4.2.1. İlaçlama zamanı  

Kış ilaçlaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır. 

Yaz ilaçlaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır. 

1. ilaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğu devrede, 

2. ilaçlama: Sürgünler 8-10 cm olduğu devrede, 

3. ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede,  

yapılmalıdır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler   
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, otomatik, mekanik), sırt atomizörü, 
motorlu bahçe pülverizatörü veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde veya akşamüzeri 
yapılmalıdır. Asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat 
edilmelidir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır. 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 277 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT IV                   BAĞ  HASTALIKLARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 278 

T 
A 

G 
E 

M



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4.2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR 
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BAĞDA KÖK URU 
Agrobacterium vitis (Ophel and Kerr) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Agrobacterium vitis, 0.4-0.8x1.0-3.0 µm boyutlarında, çubuk biçiminde ve peritrik 
kamçılı bir bakteridir.  

Virülent bakteriler, birkaç büyük plasmid taşımaktadır. Bu plasmidlerden birinde 
tümör oluşumuna neden olan genler bulunmaktadır ve Ti-plasmid olarak isimlen-
dirilir. Ti-plasmid’ine sahip olmayan veya sıcak uygulamasıyla Ti-plasmid’ini 
kaybeden bakteriler virülent değildir. Etmen, Gram-negatif olup aside dayanıklı 
değildir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30°C, minimum 0°C ve maksimum gelişme 
sıcaklığı ise 37°C’dir. Bakterinin termal ölüm noktası 50-52°C’dir.  

A.vitis, sistemik olarak asma bitkisinde, toprağa karışmış urlarda ve kök 
parçalarında uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. Bulaşık topraklara konukçu 
bitki dikildiğinde, kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında kültürel işlemler, 
aşılama, böcek ve nematod beslenmesi gibi nedenlerle açılan taze yaralardan 
bitkiye giriş yapar. Hücrelerarası boşluklarda çoğalan bakteri T-DNA parçasını bit-
ki genomuna dahil ederek oksin gibi bitki büyüme hormonlarının aşırı salgılan-
masına neden olur. Bunun sonucunda hızlı ve kontrolsüz hücre bölünmeleri başlar 
ve giriş noktalarında urlar oluşur. Urların yüzeyinden bakteri tekrar toprağa karışır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, omcanın toprağa yakın kısımlarında ve kollarda görülür (Şekil 171). 
Köklerde genellikle ur oluşturmaz, fakat lokal nekrozlara ve çürümelere neden 
olabilmektedir. Urlar yaz ayı başlarında beyaz renkli ve yumuşak görünümlüdürler, 
yaz sonunda kahverengine dönüşürler. Sonbaharda ise kuru ve odunsu bir yapıya 
bürünürler. Bir sezonda tüm omcayı saracak kadar büyük urlar oluşabilir.  

Urlu bitkiler genellikle zayıf sürgün gelişimi gösterir ve sürgünün urun üstünde 
kalan kısımları kuruyabilir. Özellikle don olaylarının görüldüğü yerlerde, asma 
üzerindeki don çatlakları boyunca çok sayıda urlanma olmaktadır. Don çatlakları 
boyunca oluşan bu belirtiler halk arasında “sıraca” ya da “uyuz” olarak adlandırıl-
maktadır (Şekil 171a,b,c).  

Kök boğazında çok sayıda ur oluştuğunda, asma bitkisinde besin elementleri ve su 
iletimi sekteye uğrar ve hasta bitkiler olumsuz çevre koşullarına ve özellikle soğuk 
zararına daha duyarlı hale gelirler. 

Fidanlıklarda ise, asma fidanlarının köklenme noktalarında, köreltilmiş gözlerde ve 
aşı noktalarında urlar görülür. 
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Bağlarda kök uru hastalığı iç ve dış karantinaya tabi tehlikeli bir hastalıktır. Don 
zararının sık görüldüğü yerlerde hastalıktan dolayı zaman zaman önemli ekonomik 
kayıplar oluşabilmektedir. 

Hastalık Dünyada ve ülkemizde özellikle sert kış koşullarının hüküm sürdüğü 
yerlerde ve yayla bağlarında yaygındır.  

 

 
Şekil 171. Asmanın kollarında (a,b,c,d) ve kökboğazında görülen urlanmalar (e). 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeninin konukçusu asmadır.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Karantina Önlemleri  
Agrobacterium vitis 1995/3 sayılı İç karantina tebliğinde yer almaktadır. Hastalık 
etmeni bakteri ile bulaşık veya enfekteli olan üretim materyalinin satış ve dağıtımı 
yasaktır.  
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– Ayrıca 12.04.2001 tarih ve 434 sayılı, “6968 sayılı zirai mücadele ve zirai 
karantina kanunu gereğince fidanlık, ticari fidelik, çöğür, süs bitkileri ve 
çiçek soğanı üretilen yerlerin muayene ve kontrolü, muayeneden sonra 
verilecek rapor ve ruhsatlarla diğer tedbirlere dair talimat”  gereğince yeni 
kurulacak asma fidanlıklarında Agrobacterium vitis riskine karşı en az 5 yıl 
süreyle bağcılık yapılmamış olması şartı aranır.  

Bağlarda kök uru hastalığı standardı “0” olduğundan;  

– Hastalığın görüldüğü fidanlıklardan fidan dağıtımı yapılmaz. 

– Hasta bitkiler görüldüğünde imha edilir.  

– Hastalıkla bulaşık fidanlıklar 5 yıl süreyle üretimden men edilir. 

4.2. Kültürel Önlemler 
– Ağır ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklarda ve kış-ilkbahar don-

larının yoğun görüldüğü yerlerde fidanlık ve bağ tesisinden kaçınılmalıdır.  

– Hastalık belirtilerini taşımayan sertifikalı fidan, çelik ve kalem kullanıl-
malıdır. 

– Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.  

– Budama, aşılama gibi yetiştirme tekniklerinin uygulanması sırasında 
kullanılan aletler her seferinde %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) 
batırılarak dezenfekte edilmelidir. 

– Hastalığın görüldüğü bağlar söküldükten sonra en az 5 yıl süreyle yeni bağ 
tesis edilmemelidir. Mısır, buğdaygiller, soğanlı bitkiler, yonca ve 
kuşkonmaz gibi bitkilerle 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Fidan üretiminde kullanılacak olan dormant dönemdeki anaç ve kalem 
çeliklerinin 50°C sıcaklığa ayarlı su banyosunda 30 dakika süreyle sıcak su 
uygulamasına tabi tutulmasıyla, ksilem borularında bulunan bakteri büyük 
oranda yok edilmektedir. 

– Bakım işlemleri sırasında bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır. 

– Aşılama sırasında anaç kalem uyumuna dikkat edilmeli, yara yerlerinden 
bakteri girişini engellemek için aşı yerleri steril parafin ile kapatılmalıdır.  

– Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir. 

– Bağdaki ağır bulaşık asmalar sökülüp imha edilmeli, söküm yerinde 40 cm 
derinlik ve 20 cm genişliğinde tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş 
kireçle doldurulmalıdır.  

– Hastalığa nispeten daha az duyarlı çeşitlerin üretimine yönelmelidir. Anaç 
çeşitlerinden Kober 5 BB, Courderc 3309, 101-14 Mgt, ve Riparia Gloire 
dayanıklıdır, 110 Richter ve Teleki 5C gibi çeşitler ise daha duyarlıdır.  
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4.3. Kimyasal Mücadele 

4.3.1. İlaçlama zamanı  
Asmalarda kök uruna karşı ilaçlı mücadele ağustos ve eylül aylarında yapılır.  

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

4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler   
2-3 cm eninde boya fırçası ve steril bıçaklar.  

4.3.4. İlaçlama tekniği  
Bağlardaki kök uruna karşı, budama işlerinde kullanılacak aletler %3 lizol veya 
%10 sodyum hipoklorid gibi bir dezenfektana batırılmalıdır. Hasattan sonra gövde 
ve dallardaki urlar bıçakla iyice temizlendikten sonra %5 oranında göztaşı eriyiği 
ve kuruduktan sonra da ardıç katranı sürülmelidir. 
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4.3. VİRÜS HASTALIKLARI 
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ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMA HASTALIĞI 
Rugose Wood Complex 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Asmalarda görülen gövde çukurlaşma hastalığı (Rugose Wood Complex)’na 5 
farklı virüs neden olmaktadır. Ülkemizde bu virüslerden: Grapevine virus A 
saptanmıştır.  

Etmenler, asmanın bütün aksamında bulunur. Bu hastalık, indikatörlerinde 
oluşturdukları belirtilere göre dört farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Rupestris 
gövde çukurlaşması (Rupestris stem pitting), Mantarımsı kabuk (Corky bark), 
Kober gövde çukurlaşması (Kober stem grooving) ve LN 33 gövde çukurlaşması 
(LN 33 stem grooving)’dır. Hastalık, asmanın tüm kültür ve yabani formlarında 
(Vitis spp.) aşıyla taşınmaktadır. Etmenlerin bazıları unlubitlerle de [Planococcus 
ficus (Signoret) ve Pseudococcus longispinus (Targioni)] taşınmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bu hastalık asmanın odunsu kısmındaki belirtiler ile karakterize edilir.  

Bulaşık asmalarda göze çarpan ilk belirti, bitkilerde gelişme durgunluğu, baharda 
gözlerde geç uyanma, sürgünlerde zayıf gelişmedir.  

Aşı yerinde anaç ve kalem uyuşmazlığına benzer şişkinlikler meydana gelmektedir. 
Kalem anaca göre daha geniş çaptadır. Aşı noktasındaki kabuk soyulduğunda odun 
yüzeyinde görülen oluklaşmalar düzgün olmayıp, girintili çıkıntılıdır. Bu durum 
hastalığın en tipik belirtisidir. Bu belirtiler genellikle kabuk soyulmadan fark 
edilememekle birlikte, alışkın bir göz kabuktaki oluşumları kolaylıkla ayırt 
edebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda ise, konukçuya bağlı olarak bu oluklar çok daha 
yoğun ve derindir. Anaç ve kalem kombinasyonu arasındaki ilişkiye bağlı olarak, 
odunsu dokulardaki belirtilerin şiddeti değişebilir. 

Virüs, hastalandırdığı asmalarda gözle görülebilir bir bodurluğa neden olur. 
Bulaşık asmaların yaprakları daha ufak olup, meyve verimi az ve salkımları 
ufaktır. 

Vitis vinifera ve Amerikan anaçlarının çoğu bu hastalığa karşı hassas olup, bazı 
asma çeşitleri belirti göstermezler. 

3. KONUKÇULARI 
Asmanın tüm kültür ve yabani formları (Vitis spp.) hastalığın konukçularıdır.  

4. MÜCADELESİ 
Sertifikasyon programı dâhilinde virüsten arî sağlıklı üretim materyali ve fidan 
kullanılmalıdır.  
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Bağ alanları ve fidanlıklar virüs vektörü olan Unlubit [Planococcus citri Risso, P. 
ficus (Signoret)] bulaşmasından korunmalıdır (Bkz.: Bağda Unlubit Zirai 
Mücadele Teknik Talimatı. Cilt IV, Sayfa 323). 

 

 

 

ASMA YAPRAK KIVRILMA VİRÜSLERİ 
Grapevine leafroll-associated closteroviruses (GLRaVs) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Yaprak kıvrılma virüslerinin partikül uzunlukları 1400-2200 nm’dir. Bugüne kadar 
toplam 7 tip bu grup altında yer almaktadır. Floemde bulunan birçok 
klosterovirüsün ayrı ayrı ya da çeşitli kombinasyonlarda bulunuşu, yaprak kıvrılma 
hastalığı belirtilerinin ortaya çıkmasında yeterlidir.  

Hastalığın yayılışı, bulaşık aşı kalemi ve virüsü latent olarak taşıyan Amerikan 
asma anaçlarının kullanımı ile olmaktadır. Ayrıca, unlubitlerden Planococcus 
ficus, yaprak kıvrılma hastalığının GLRaV-3’ün vektörüdür.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bu hastalık bağlarda yelpaze yaprak virüs hastalığından sonra en fazla ekonomik 
öneme sahip virüs hastalığıdır. Bağlarda görülen en tehlikeli virüs hastalıklarından 
biri olup, dünyada bağ yetiştirilen bütün ülkelerde yaygın olarak bulunur.  

Hastalığın en bariz belirtileri, büyüme mevsiminin sonuna doğru görülebilmek-
tedir. İklim koşullarına bağlı olarak haziran veya temmuz başlarından itibaren 
kırmızı üzüm çeşitlerinin yaşlı yapraklarında kırmızımsı lekeler gelişir. Bu lekeler 
genişler ve birleşir, yaz sonunda veya sonbaharda kırmızımsı ve sarımsı renk, 
yaprak ayasının tamamını kapladığı halde, ana damarlar yeşil olarak kalır. Kırmızı 
ve beyaz üzüm çeşitlerinin her ikisinde de yaprak ayası kalınlaşır, kırılganlaşır ve 
aşağı doğru kıvrılır. Bu belirtiler mevsim sonunda sürgün ucuna doğru yayılır 
(Şekil 172a,b). Hastalık çoğu durumlarda, kırmızı üzüm çeşitlerinde haziran-
temmuzdan sonbahara kadar arazideki belirtiler incelenerek tanılanabilir.  

Sultani çekirdeksiz ve parmak gibi beyaz üzüm çeşitlerinde virüs, yapraklarda 
hafifçe sararma gösterir.  

Hastalıklı asmalarda genel bodurluk ve gelişme durgunluğu hemen göze çarpar. 
Bulaşık asmalarda meyve salkımları çok kısadır. Üzümler geç ve düzensiz olgun-
laşır. Sağlıklı asmaların meyveleri olgun renklerini aldığı halde, hastalıklı asmala-
rın meyveleri yeşil ve beyazımsı kalır (Şekil 172c,d). Hastalık amerikan asma 
anaçlarında belirti oluşturmamasına rağmen gelişmeleri zayıflatır.  
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Şekil 172. Asma yaprak kıvrılma virüsleri’nin yapraktaki (a,b) ve salkımdaki belirtileri (c,d). 

 Bu hastalık, meyve verimini %10-70 oranında azaltabildiği gibi, şeker oranını da 
düşürür.  

Aşı tutumu ve sürgünlerin köklenme yeteneği azalır ve soğuk zararına duyarlılık 
artar.  

Cardinal ve Emperor gibi çeşitler renk kaybından dolayı pazar değerini kaybeder. 
Şarabın kalitesinde azalma olur. 

Ülkemizde bağ üretimi yapılan hemen her bölgede saptanmıştır. En yaygın 
tiplerinin GLRaV-1 ve 3 olduğu tespit edilmiş olup, Orta Anadolu Bölgesinde 
yaygınlığı %20’dir. 

3. KONUKÇULARI 
Bütün asma çeşitleri ve amerikan asma anaçları hastalığın konukçusudur. 
Amerikan asma anaçları, hastalığın belirtilerini ya çok az ya da hiç göstermezler. 
Bazı asma çeşitleri yaprak kıvrılma virüsüne çok duyarlıdır. Bunlardan Pinot noir, 

a b 

c d 

©Birol AKBAŞ 

©Birol AKBAŞ ©Birol AKBAŞ 

 Sağlıklı salkım 
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Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Barbera, Mission, LN 33 çok duyarlı olup 
indikatör bitki olarak kullanılırlar. Ayrıca Cardinal ve Emperor gibi çeşitler de bu 
virüse karşı duyarlıdır.  

4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari sertifikalı fidan kullanılmalıdır.  

– Hastalıklı anaç ve asmalar derhal sökülmelidir.  

– Vektörü olan unlubitlere karşı mücadele, “Bağda Unlubit Zirai Mücadele 
Teknik Talimatı”na göre yapılmalıdır (Bkz.: Cilt IV, Sayfa 323).   

– Hastalığa karşı tolerant çeşitler kullanılmalıdır. 

 
 

ASMA YELPAZE YAPRAK VİRÜSÜ 
Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Virüsün yol açmış olduğu hastalık “kısa boğum” ve “bulaşık soysuzlaşma” 
hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu virüs yaklaşık 28-30 nm çapında, izometrik 
yapıda ve iki parçalı genoma sahiptir. Genom tek sarmal RNA’dan oluşur. Virüs 
asmalarda üç farklı tipte belirtiye yol açar. Bunlar sararma, damar bantlaşması ve 
deformasyon olarak gruplandırılır.  

Yaprak belirtileri ilkbaharda erken dönemde gelişir ve vejetasyon boyunca devam 
eder, ancak yüksek sıcaklıklarda belirtiler maskelenir. 

Virüs bulaşık kalem, anaçlar ve mekanik olarak taşınır. Ayrıca vektörü olan 
Kamalı nematodlardan Xiphinema index, X.italiae (Longidoridae) isimli nematod-
larla taşınır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın asmalardaki etkisi çeşitlere göre değişmektedir. Amerikan asma türleri 
ve bunların melezleri bu virüse karşı herhangi bir dayanıklılık göstermezler. Bütün 
Vitis vinifera çeşitleri bu hastalığa karşı duyarlıdır. 

Asmalarda kısa boğum dejenerasyonu GFLV’nin biyolojik olarak birbirinden 
farklı üç farklı izolatının neden olduğu üç tip belirti ile tanımlanır: Yelpaze yaprak 
(bulaşık soysuzlaşma-fanleaf), sarılık ve damar bantlaşması: 

GFLV ile bulaşık asmalar zayıf gelişir. Yapraklarda çeşitli şekil bozuklukları 
görülür; yaprak asimetrisi bozulur, yaprak ayası çukurlaşır ve kırışır, yaprakta diş 
sayısı artar (Şekil 173a,b). Bazen yaprak deformasyonu ile birlikte sarı benekler 
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de görülebilir. Bu tip belirtilere GFLV’nin dışında diğer bazı nepovirus’lerin de 
yol açtığı bildirilmektedir.  
Sarılık izolatlarının neden olduğu sarı mozaik, asmalarda ilkbaharda erken 
dönemde gelişir ve asmanın bütün vejetatif organlarını (yapraklar, taze sürgün 
uçları, sülükler ve salkım taslakları) etkiler. Yapraklarda birkaç sarı benek, halka 
ve çizgiden oluşan belirtiler görülebildiği gibi, damar aralarında çeşitli 
büyüklüklerde beneklerden başlayarak yaprağın tümüyle sararmasına kadar 
değişen belirtiler görülür (Şekil 173c,d,e,f).  
Sürgünler anormal dallanır; çift boğum, farklı uzunluklarda veya aşırı derecede 
kısa boğum araları, yassılaşma ve zigzag gelişmeler görülür (Şekil 173g). Salkım 
sayısı azalır ve salkımlar küçülür, meyve tutumunda azalma, irili ufaklı tane 
tutumu ve düzensiz olgunlaşma görülür. 

 

 

 
Şekil 173. Asma yelpaze yaprak virüsü’nün yapraktaki yaprakta meydana getirdiği 

şekil bozuklukları (a,b), muhtelif sarılık belirtileri (c,d,f) ve sürgünde 
meydana gelen kısa boğum araları ve zikzak gelişme (g). 

a b 

c d e 

f g 
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Bulaşık asmalar ilkbaharda uzaktan fark edilebilir. Salkımlar normalden küçüktür 
ve meyveler irili ufaklı gelişir. Sıcak bölgelerde yazın gelişen yapraklar normal 
yeşil renkli iken, ilkbaharda açan yapraklar yazın beyazlaşır ve erkenden dökülme 
eğilimi gösterir. 

Damar bantlaşması izolatının neden olduğu belirtiler yapraklardaki belirtilerinin 
dışında yukarda açıklanan diğer iki farklı izolatın belirtileri ile aynıdır.  

3. KONUKÇULARI 
GFLV’nin konukçusu bütün V. vinifera ve Amerikan asma türleri ile bunların 
melezleridir. Virüsün asma dışında odunsu konukçusu bilinmemektedir.  

4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari sertfikalı üretim materyali kullanılmalıdır. 

– GFLV, vektörü olan nematodlarla (Xiphinema index, X.italiae) taşındığı için, 
yeni bağlar, bu nematodlarla bulaşık olmayan topraklarda kurulmalıdır.  

– Bu hastalıkla bulaşık eski bağlar söküldükten sonra, aynı yerde yeni bağ tesis 
etmek için, nematod vektörlerden temizlenmesi amacıyla, en az 3 yıl süreyle 
tahıl gibi konukçusu olmayan bitkiler yetiştirilmelidir.  

– Vektörleri ile ilgili alınacak tedbirler “Kamalı nematodlar Xiphinema spp. Zirai 
Mücadele Teknik Talimatı” doğrultusunda yapılmalıdır (Bkz.: Cilt VI, Sayfa 
26). 
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5. BAĞ ZARARLILARI 
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ASMA AĞUSTOSBÖCEĞİ 
Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima (Walk.) 

(Hemiptera: Cicadidae)] 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Erginleri açık yeşil renklidir. Erkeklerin boyu kanatlarla birlikte ortalama 34 mm, 
dişilerin ise 35 mm’dir (Şekil 174a). Yaz ayları boyunca bağlarda erkeklerin sü-
rekli ses çıkarmaları ve yanlarına yaklaşıldığında hemen uçmalarıyla kolayca 
tanınırlar. 

Yumurtalarının ortası şişkin olup iki tarafı sivridir. İlk bırakıldığında beyaz, 
açılmasına yakın ise koyu pembe renklidir. Boyu ortalama 1.5 mm’dir. 

Yumurtadan yeni çıkan nimfler açık pembe renkte ve çok hareketlidir. Daha 
sonraki nimf dönemlerinde renk beyaz, kirli sarı ve yeşilimsidir. Beş yıllık 
nimflerin boyu 22-27 mm’dir. 

 
Şekil 174. Asma ağustosböceği ergini (a) ve dişilerin yumurta bırakması sonucu asma 

dalında oluşan yaralar (b). 

Ergin çıkışları haziran sonlarında başlar, temmuz ortalarında en fazlaya ulaşır, 
ağustos başlarında sona erer. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en fazla ergin 
çıkışları temmuzun 3. haftasında görülür. Böylece çıkışlar kademeli olur ve 35-45 
gün sürer.  

Dişiler yumurtalarını bir yıllık sürgünlere bırakırlar. Bir dişi 600 kadar yumurta 
bırakabilir. Yumurtaların kuluçka süresi 27°C sıcaklık ve %36 orantılı nem 
koşullarında 34-36 gündür. Yumurtadan çıkan nimfler kendilerini toprağa atar ve 
asma köklerine giderek beslenmeye başlar. 

Nimfler gelişmesini 5 yılda tamamlar ve bu süre içinde toprak altında kalırlar. Beş 
yılda 1 döl verir. 

a b 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Dişilerin yumurta bırakmak için ovipozitörleriyle bir yıllık sürgünlere açmış 
olduğu delikler, sürgünlerin büyümesiyle genişler ve 5-6 cm uzunluğunda çatlaklar 
oluşur (Şekil 174b). Fakat bu çatlaklar sürgünlerin kurumasına neden olmaz. 

Asma ağustosböceği’nin esas zararını nimfler yapar. Bunlar asma köklerinin öz 
suyunu emmek suretiyle sürgünlerin zayıflayıp bodur kalmasına, boğum aralarının 
kısalmasına, yaprakların küçülmesine ve vaktinden önce sararıp dökülmesine 
neden olur. Asmanın kökleri emgi nedeniyle siyahlaşıp çürür. Sonuç olarak asma 
çalılaşır ve zamanla ölür. 

Yurdumuzun Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa 
illerinde yaygındır. 

3. KONUKÇULARI  
Monofag bir zararlıdır. Konukçusu asmadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde kuşların zararlının erginleriyle beslendiği gözlenmiştir. Bunun dışında, 
doğal düşmanları bilinmemektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Asma köklerinin özsuyunu emmek suretiyle asmayı zayıflatıp verimi düşürdüğü 
için, öncelikle bağları kuvvetli bulundurmak gerekir. Bunun için bağlar bilinçli 
olarak gübrelenmeli ve toprak işlemesi zamanında yapılmalıdır. 

5.2. Mekanik Mücadele 
Asma sürgünlerinde yumurta bırakılmış yara izleri gözle kolaylıkla görülebilir. 
Yumurtaların açılmasından önce, bu yara yerlerinin altından dalların kesilmesi 
suretiyle bir mekanik mücadele uygulanmalıdır. Bunun için bağda tesadüfen 
seçilen asmalardan alınan 100 adet yumurta bırakılmış dalda, yumurta rengi 
incelenir. Eğer %50’den fazla dalda yumurtalar pembe renk almışsa dal kesme 
işlemine geçilir. Kesilen dallar güneş altında en az 24 saat bırakılır ve suyu çekilen 
dallardaki yumurtaların ölmesi sağlanır. Dal kesme işlemine genellikle ağustosta 
başlanır ve 12-13 gün içinde bitirilir. 

Ayrıca sabahın erken saatinde uyuşuk halde bulunan erginlerin elle toplanması da 
yararlıdır. Bu da haziranın son haftasından başlayıp temmuz sonuna kadar devam 
eder. Asma ağustosböceği nimflerinin gelişmelerini 5 yılda tamamladıkları göz 
önünde bulundurularak, bu zararlı ile bulaşık bir bölgede yapılacak mücadelenin 
üst üste en az 5 yıl devam etmesi gerekir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 
Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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BAĞ ÇADIRTIRTILI 
Arctia villica L.  

(Lepidoptera: Arctiidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Bağ çadırtırtılı erginlerinin üst kanatları parlak, siyah zemin üzerine beyaz lekeli, 
alt kanatları sarı zemin üzerine siyah lekeli bir kelebektir. Kanat açıklığı 45-60 
mm’dir. Larvalar bol sayıda uzun siyah renkli kıllarla kaplıdır (Şekil 175a,b). 
Olgun larva boyu 50-60 mm’dir. Toraks bacakları ve yalancı bacaklar kırmızı 
renklidir (Şekil 175c). 

 

 

 

 

Şekil 175. Bağ çadırtırtılı ergini (a,b) ve 
larvası (c). 

 

Kışı larva döneminde, otlu yerlerde beyaz ve geniş bir ağ tabakası altında 150-200 
adetlik kümeler halinde geçirir. Zararlıya bu özelliğinden dolayı "Çadır tırtılı" 
denmektedir. İlkbaharda kışlaklardan çıkan larvalar bağ yakınlarındaki yabancı 
otlardan bağlara geçer. Asmaların göz, sürgün ve yapraklarını yiyerek beslenirler. 
Gelişmesini tamamlayan larvalar çoğunlukla toprakta pupa olurlar. Yaprakların 
arasında pupa olanlara da rastlanır. Erginlerin haziran ve temmuzda uçuştukları 
görülür. Çiftleşen dişiler yumurtalarını çeşitli bitkilere bırakırlar. Yılda bir döl 
verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bağ çadırtırtılı’nın larvaları asmaların göz, sürgün ve yapraklarını yemek suretiyle 
zarar yapar. Yıldan yıla zarar oranı değişebilir. Popülâsyonlarının yüksek olduğu 
zamanlarda bağlarda önemli zararlara neden olabilirler. 

a b 

c 
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3. KONUKÇULARI  
Asma, şekerpancarı ve çeşitli yabancı otlar konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 
Larvalar ağları terk etmeden önce bağın içindeki yabancı otlarda bulunan ağlar 
toplanarak uzaklaştırılmalıdır. Bağın içindeki yabancı otların kontrolü zararlı 
popülâsyonunun düşürülmesi bakımından yarar sağlar. 

5.2. Kimyasal Mücadele 
Mekanik mücadele uygulandığında başarı sağlandığından kimyasal mücadele 
önerilmez.  

 

 

BAĞ GÖZKURDU 
Theresimima ampelophaga Bayle  

(Lepidoptera: Zygaenidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginlerin kanatları siyahımsı duman renginde ve kanat açıklığı 20-25 mm 
boyundadır. Vücut mavimsi yeşil, parıltılı ve 10-12 mm’dir. Erkekler, dişilere göre 
daha küçüktür. Erkeklerde antenler tarak şeklinde, dişilerde ise ip şeklindedir 
(Şekil 176a,b). Yumurta beyazımsı sarı renkte ve küre şeklindedir. 

Larva bol tüylü, sırtı esmer, abdomenin ventrali kirli sarı renkli olup, vücudun 
üstünde iki, yanlarında iki olmak üzere toplam 4 adet çizgi vardır. Olgun larva 10-
12 mm’dir (Şekil 176c). Larva oldukça ağır hareket eder. 

Pupa beyaz bir kokon içinde bulunur. İlk zamanlar gri sarı renktedir. Daha sonra 
koyulaşır ve larva çıkışından 5 gün önce koyu lacivert bir renk alır. 

Zararlı, kışı asma kabukları altında, gövdedeki çatlaklarda ve korunaklı yerlerde 
üçüncü ve dördüncü larva döneminde geçirir. Larvalar, mart sonu veya nisan 
başında kışlaklardan çıkar. Çıkış tarihi bağın gelişme durumuna ve hava 
koşullarına bağlı olarak bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Larvalar, önce 
kabarmakta olan gözlerde ve daha sonra da genç yapraklarda beslenir. Beslenme 
akşamüzeri başlar ve ertesi gün sabaha kadar devam eder. Gündüzleri yaprak 
altında gizlenirler. Mayıs sonu veya haziran başlarında olgun hale gelen larvalar 
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asmanın kabukları altında 6-7 günde ördükleri kokon içinde pupa olurlar. Bu 
dönem yaklaşık olarak 4 hafta sürer. Haziranın ikinci yarısı ile temmuz içinde 
kelebeklerin sabah saatlerinde asmaların üzerinde uçuştukları görülür. Erkekler 
dişilerden daha önce çıkarlar.  

  
Şekil 176. Bağ gözkurdu ergini (a,b) ve larvası (c). 

Dişiler yumurtalarını kümeler halinde genellikle gölgelik yerlere, örneğin 
yaprakların altına, salkımlara, yabancı otların üzerine bırakırlar. Bir dişi 500-600 
yumurta bırakabilir. Yumurtalar 10-12 gün sonra açılmaya başlar ve çıkan larvalar 
sadece yapraklar ile beslenir, 2-3 gömlek değiştirdikten sonra kışlama yerlerinde 
diyapoza çekilir. Yılda 1-1.5 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar ilkbaharda gözlerin içini yiyerek ölümüne neden olur. Zarar gören bağa 
uzaktan bakıldığında don vurmuş gibi görülür. İkinci döl larvaları ise yaprakların 
alt yüzünde beslenerek damar aralarını zar şeklinde bırakır. Ancak gözlerdeki 
zararı yapraktaki zararından daha önemlidir. Gözler uyanırken bir asmada 3-4 larva 
bulunduğunda %40-50; 10-12 larva bulunduğunda %100 zarar yapabilir. Bir 
asmada 1-2 adet larvanın bulunması halinde dahi ürün kaybına neden olur.  

Yurdumuzun bağ alanlarında yer yer yayılış göstermektedir. Daha çok taban, kır 
taban ve bakımsız bağlarda görülür. 

3. KONUKÇULARI 
Bağ gözkurdu monofag bir zararlıdır. Kültür asmaları ve yabani asmalarda zarar 
yapar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Bağ gözkurdu kışı larva halinde asmaların kabukları altında geçirdiğinden, kav-
layan kabuklar soyulmalı, budama artıkları bağ kenarında bırakılmamalıdır. Bağın 
içinde ve çevresinde larvaların kışlayabileceği barınaklar ortadan kaldırılmalıdır. 

a b c 
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5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 
Bir yıl önceden Bağ gözkurdu ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda gözler uyanırken 
yapılan sayım sonucuna göre 100 gözden 5’inde zararlı veya zarar belirtisi saptan-
dığında kimyasal mücadele önerilir. 

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçların asmanın tüm gözlerine isabet edecek şekilde atılmasına özen götse-
rilmelidir.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kimyasal mücadele sonunda gözlerde yenik oranı %5’den az ise uygulamadan 
başarı elde edilmiştir.  

 

 

BAĞ SALKIM MAYMUNCUĞU 
Strophomorphus ctenotus Desbr  

(Coleoptera: Curculionidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginler genel olarak kahverenginde, boyları 6-8 mm’dir. Vücutlarının üzeri 
kahverenginin değişik tonlarında hafif lekelidir. Ağız parçaları kısa ve geniş, 
hortum şeklindedir. Sert kanatlarının kapladığı abdomen ovaldir (Şekil 177a). Üst 
kanatlarının altında ayrıca zar kanatlar bulunmadığından uçamazlar. Asma 
üzerinde bulundukları yerde rahatsız edildiklerinde kendilerini toprağa atarak 
hareketsiz bir durumda kalır ve ölü taklidi yaparlar. 

Larvaları beyazımsı-krem renginde veya açık sarı, baş kapsülü açık kahveren-
gindedir. Vücut "C" şeklinde hafifçe kıvrılmış, tombulca olup gelişmesini 
tamamladığında boyu 7-8 mm, eni 2.5-4 mm’dir (Şekil 177b). 

Pupa, beyazımsı-krem renginde, boyu 7-8 mm, eni 2.5-4 mm’dir. Pupaları serbest 
pupa tipindedir (Şekil 177c). 
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Şekil 177. Bağ salkım maymuncuğu ergini (a), larvası(b) ve pupası(c). 

Kışı larva döneminde, toprakta 5-10 cm derinlikte, asma veya yabancı otların 
kökleri yakınında, toprak içinde hazırladıkları bir yuva içerisinde geçirir. Kışladığı 
yerden çıktıktan sonra çeşitli bitki kökleri ile beslenen larvalar, nisanın ilk 
günlerinden itibaren toprakta hazırladıkları bir yuva içerisinde pupa olurlar. 
İlkbaharda salkımlarda çiçek tomurcuklarının ayrılmaya başladığı dönemde, iklim 
şartlarına bağlı olarak genellikle nisanın ortalarından veya son haftasından itibaren 
ilk erginler görülür.  

Gündüzleri, asmanın kökboğazı ve yakın çevresindeki toprakta, asmanın gövde-
sinde, kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarda gizlenir. Geceleri faaliyete geçer, 
asmalara tırmanarak sürgünlerdeki taze yapraklar ve filizlerle beslenir.  
Yoğunluklarının yüksek olduğu durumlarda salkımlardaki çiçek tomurcuklarını 
yerler. Daha sonraları taze yapraklar ile beslenmesini sürdürürken bu arada çiçek 
sonrası dönemde henüz tutmuş saçma tanesi iriliğindeki tanelere de zarar verir.  
Salkımlardaki beslenme, tane ve tane sapı dokusunun sertleştiği, tanelerin bezelye 
büyüklüğüne yaklaştığı döneme kadar sürer.  
Ergin popülâsyonu, mayısın ilk iki haftası içerisinde en yoğun olarak görülür. 
Zararlı bir süre daha yapraklarda beslendikten sonra, genellikle haziran başlarında 
ergin faaliyeti ve popülâsyonu düşüş gösterir.  
Yumurtalarını asmaların dibine veya toprak içerisine bırakır. Çıkan larvalar 
toprağa geçer ve yılsonuna kadar bitki kökleri ile beslenir. Toprak içerisinde 
yaptığı odacıkta pupa olur. Ertesi ilkbaharda erginler çıkar. Yılda 1 döl verir.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Esas zararı erginler yapar. Erginler, çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemden, 
tanelerin yaklaşık olarak bezelye büyüklüğünü aldığı döneme kadar gözleri, 
filizleri, taze yaprakları, salkımda kısmen açılmak üzere olan çiçek tomurcuklarını, 
yeni tutmuş veya saçma tanesi iriliğine erişmiş taneleri ve tane saplarını yemek 
suretiyle zararlı olur (Şekil 178). 

a b c 
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Şekil 178. Bağ salkım maymuncuğu’nun zararı (a: gözde, b: filizde,    

c: yaprakta ve b: salkımda). 

Salkımlarda tane kaybına yol açan beslenme şekli, asıl zararı oluşturur. Salkımlar, 
zarar sonucunda çok seyrek taneli olarak teşekkül eder. Yoğunluğun yüksek 
olduğu durumlarda, üzerinde hiç tane bulunmayan veya sadece birkaç tane bulunan 
"salkım iskeletleri" görülebilir (Şekil 178d). Böylece zarar doğrudan ürüne yönelik 
olup, %100’e varan oranlarda kadar yükselebilir.  
Zararlı, yapraklarda damar aralarını, sadece yaprak damarları kalacak ve dantel 
görünümlü olacak şekilde yer (Şekil 178c). Bazen de yaprak sapından uzunlama-
sına beslenir ve yaprağın tamamen kurumasına neden olurlar. Bununla birlikte 
zararlının yapraklara verdiği zarar, salkımlara verdiği zararın yanında önemli 
değildir.  

3. KONUKÇULARI 
Ülkemizde asmada saptanmıştır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Zararlının görüldüğü bağlarda asmaların gövde ve kalın dalları üzerinde 
gelişigüzel çıkan obur sürgünler, tanelerin bezelye büyüklüğüne yaklaştığı döneme 
kadar koparılmamalıdır. Yaprak seyreltme işlemi de belirtilen bu fenolojik döneme 
kadar yapılmamalıdır. 

 

a b 

c 
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5.2. Mekanik Mücadele  
Zararlının asmaya yerden tırmanması dolayısıyla asmaların kalın dallarına 
yapışkan bir macun, çepeçevre sürülerek erginler yakalanabilir.  

Bir başka yöntemde ise, bulaşık olduğu bilinen asmaların gövdelerindeki kabuklar 
sıyrılır. İki ucu açık hale getirilmiş 30 cm uzunluğunda kesilmiş kargılar hazırlanır. 
Bir ucu asmanın kök boğazından 5-10 cm uzaklıkta, kargının 1/3 ü toprağın içinde 
kalacak şekilde saplanır. Kalan 2/3 uzunluktaki kargının diğer ucu asma gövdesine 
dayandırılır. Bu şekilde asma başına bir adet olmak üzere kargılar yerleştirilir. Her 
gün öğle saatlerinde kargılar sökülür. İçine bir çomak sokularak yakalanan erginler 
dışarı çıkarılır ve öldürülür.  

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Maymuncukların bulunduğu bağ alanları çiçek tomurcuklarının ayrıldığı 
dönemden (yaklaşık olarak nisan ortalarından itibaren), tanelerin bezelye 
büyüklüğüne yaklaştığı döneme kadar gözlem altında tutulur.  

Özellikle bir yıl önce zararlının görüldüğü bağlarda belirtilen dönemde haftada iki 
kez yapılan incelemelerde, bağın dört köşesinden ve orta kısmından olmak üzere 
beş yerinden 5 asma (toplam 25 asma) seçilerek taze yaprak ve salkımlarda zarar 
belirtileri ile asma gövdelerinde kabuk altlarında, kökboğazı yakınındaki toprakta 
ergin aranır.  

Toplam 25 asmadan en az birinde, zararlı veya zarar belirtisi tespit edildiğinde 
mücadeleye başlanır. Bir kez ilaçlama yeterlidir. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçların uygulamasında asmanın tümüyle ilaçlanmasına ve iyi bir kaplama 
sağlanmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca asmanın kökboğazı ve gövdesi de 
ilaçlanmalıdır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zararlı yoğunluğu yönünden benzer özelliklerdeki uygulama yapılmış ve uygulama 
yapılmamış bağlarda, tanelerin bezelye büyüklüğünü aldığı dönemde salkımlarda 
tane yükü oranları üzerinden karşılaştırma yapılarak değerlendirilir.  
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BAĞ MAYMUNCUKLARI (Otiorhynchus spp.) 
VE  

ASMA HORTUMLUBÖCEKLERİ (Megamecus spp.) 
(Coleoptera: Curculionidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Türkiye’de asmada saptanan türler; Bağ kahverengi maymuncuğu (Otiorhynchus 
scitus Gryll.), Bağ maymuncuğu (O. peregrinus Stierl), Büyük maymuncuk (O. 
sulcatus F.), Anadolu maymuncuğu (O. anatolicus Boh.), O. ligustici L., Armut 
maymuncuğu (O. turca Boh.), Zeytin kahverengi maymuncuğu (O. aurifer Boh.), 
O. carceli Gyll., O. rugosostriatus Goeze, Asma hortumluböceği (Megamecus 
shevketi Marsh.) ve M. albomarginatus Gyll.’ tur.  

Bağ maymuncukları ve Asma hortumluböcekleri, genel olarak siyah ve koyu kahve 
renkli, türlere göre değişmekte olup, 5-15 mm boyundadırlar. Vücutlarının üzeri 
yaldız lekeli veya çizgilidir. Ağız parçaları kısa ve geniş, hortum şeklinde olup 
uçları ikiye ayrılmış gibi göründüğünden üçgene benzer. Sert kanatlarının 
kapladığı abdomen ovaldir (Şekil 179a,b,c,d). Elitranın altında zar kanatları 
bulunmadığından uçamazlar. Rahatsız edildiklerinde kendilerini sırt üstü yere atıp 
hareketsiz durarak ölü taklidi yaptıklarından “Maymuncuk” adını almışlardır. 

Larva bacaksız, beyaz-pembemsi renkte, başı kahverengindedir. Olgun larva 
yaklaşık 11 mm boyundadır. Vücut kıvrık vaziyette durur ve kıllıdır (Şekil 179e).  

 

 

 
Şekil 179. Bağda zararlı olan bazı farklı Bağ 

maymuncukları (a: Otiorhynchus sp., 
b: O. ligustici, c: O. sulcatus,          
d: O. rugostriatus) ve O. sulcatus 
larvası (e). 

a b c d 

e 
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Kışı ergin olarak yere düşmüş yapraklar ve asma kabukları altında, toprakta geçi-
rirler. İlkbaharda gözler uyanmaya başlarken asmalara tırmanarak kabaran gözlerin 
uç kısmından taban kısmına doğru kemirirler. Daha sonraları yeni çıkan yaprakları 
yiyerek beslenirler. Erginler geceleri beslenir. Gündüzleri asmaların dibinde, top-
rakta, yarık ve çatlaklarda, kabuk altlarında gizlenip, geceleri faaliyete geçerler.  

Yumurtalarını asmaların dibine veya toprak içerisine bırakırlar. 15-20 gün sonra 
yumurtadan çıkan larvalar toprağa geçer ve bitki kökleri ile beslenir. Toprak 
içerisinde yaptıkları odacıkta 8-10 ay sonunda pupa olurlar. Pupa dönemleri genel 
olarak 20-35 gün devam eder. Çıkan erginler asma yapraklarında beslenir. Ergin 
ömrü 40-90 gündür. Yılda 1-1.5 döl verirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Erginler ilkbaharda bağlarda kabarmakta olan gözleri, aşı gözlerini, filizleri daha 
sonraları yaprakları yemek suretiyle zarar meydana getirir. Maymuncukların zara-
rına uğrayan bir bağ uzaktan bakıldığında, don vurmuş gibi görünür. Yapraklar-
daki zararı, kenarlarını yarım yuvarlak, damar aralarını sadece yaprak damarları 
kalacak şekilde yemek suretiyle olur. Yaprak tipik bir dantel görünümü alır. 

Larvalar asmaların kökleri ile beslenirler. Yoğun larva hücumuna uğrayan asmalar 
cılız kalıp verimden düşebilir. Özellikle yeni kurulmuş bağlardaki zararı önemlidir. 

Bölgelere göre zaman zaman yoğun olmakla beraber daha çok kumsal ve taban 
yerlerdeki bağlarda her yıl ve yer yer görülürler. 

3. KONUKÇULARI 
Polifag zararlılardır. Asmadan başka birçok kültür bitkisinde, sebze, meyve, zeytin, 
kuşburnu, şeker pancarında vs. zararlıdırlar. 

O.sulcatus zeytinde, O.anatolicus kayısı ve vişnede, O.turca erik ve elmada da 
tespit edilmiştir. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Bağın içinde ve çevresinde zararlının kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, 
bağ yabancı otlu bırakılmamalıdır.  
5.2. Mekanik Mücadele 
Zararlının asmaya yerden tırmanması dolayısıyla asmaların kalın dallarına 
yapışkan bir macun, çepeçevre sürülerek erginler yakalanabilir.  
Bir başka yöntem ise bulaşık olduğu bilinen asmaların gövdelerindeki kabuklar 
sıyrılır. İki ucu açık hale getirilmiş 30 cm uzunluğunda kesilmiş kargılar hazırlanır. 
Bir ucu asmanın kök boğazından 5-10 cm uzaklıkta kargının 1/3 ü toprağın içinde 
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kalacak şekilde saplanır. Kalan 2/3 uzunluktaki kargının diğer ucu asma gövdesine 
dayandırılır. Bu şekilde asma başına bir adet olmak üzere kargılar yerleştirilir. Her 
gün öğle saatlerinde kargılar sökülür. İçine bir çomak sokularak yakalanan erginler 
dışarı çıkarılır ve ezilerek yok edilir. 
Bir diğer mekanik mücadele yöntemi ise, asma gövdelerine yapılacak silikonize 
elyaf uygulamasıdır. Bu uygulama, bağlarda kış budaması sırasında, henüz gözler 
uyanmadan ve zararlı ergin çıkışı gerçekleşmeden yapılmalıdır. Bağ maymuncuğu 
ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda budama sırasında asmanın kavlamış kabukları 
sıyrıldıktan sonra her omcaya ve her terbiye direğine, yerden 50-60 cm yüksekliğe 
silikonize elyaf bağlanmalıdır (Şekil 180). Silikonize elyafın, çepeçevre yaklaşık 
20 cm genişlikte parçalar halinde ortasından iple asma gövdesine bir kez 
bağlanması yeterlidir.” 

 
Şekil 180. Silikonize elyafın bağlanması (a) ve Silikonize elyafa yakalanan Maymuncuk 

ergini (b). 

5.3. Kimyasal Mücadele 

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen 
bağlara haftanın iki günü gidilerek, bağın dört köşesinden ve bir de ortasından 
olmak üzere beş yerinden seçilen toplam 25 asmanın 10’unda zararlı veya zararı 
saptanırsa kimyasal mücadele önerilir. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

a b 
©F.Özlem ALTINDİŞLİ ©F.Özlem ALTINDİŞLİ 
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5.3.4. İlaçlama tekniği 
Asmaların tümüyle ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Özellikle gözlerin ve 
kökboğazlarının da ilaçla kaplanmış olması gerekir. Zararlının gece faaliyet 
göstermesi dolayısıyla, ilaçlamanın akşamüstü yapılması daha uygundur. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlama yapılan bağlarda gözler kontrol edildiğinde gözlerdeki zarar oranı %1-2 
ise uygulama başarılı olmuştur. 

 

 

BAĞ TRİPSLERİ 
Bağ tripsi [Anaphothrips vitis Priener (Thys.: Thripidae )] 
Asma tripsi [Drepanothrips reuteri Uzel (Thys.: Thripidae )] 
Bağ kahverengi tripsi [Haplothrips globiceps Bagnall (Thys.: 

Phlaeothripidae)] 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginlerin bir çift dar yapılı kanatları vardır. Ön ve arka kanatlar basit damarlıdır. 
Kanatların etrafı saçak şeklinde kıllarla çevrilidir. Larva ve erginlerin ağızları 
törpüleyici emicidir. Tripslerin yumurtaları gözle görülemeyecek kadar küçüktür. 
Yumurtalardan çıkan larvalar da çok küçük olup kanatları yoktur (Şekil 181).  

   
Şekil 181. Trips ergini (a), birinci dönem larvası (b) ve ikinci 

dönem larvası (c). 

©Özlem ALTINDİŞLİ ©Özlem ALTINDİŞLİ a b c 
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Bağ tripsi (Anaphothrips vitis): Ergin dişi 0.9-1.0 mm boyunda, açık sarı renk-
lidir. Baş beyazımsı, nokta gözler portakal rengindedir. Antenler 8 parçalıdır. 

Asma tripsi (Drepanothrips reuteri): Ergin dişi 0.6-0.7 mm boyunda açık sarı 
renklidir. Baş açık renkli, nokta gözler kırmızıdır. Antenler 6 parçalıdır 

Bağ kahverengi tripsi (Haplothrips globiceps): Ergin dişi 1.0-1.4 mm boyunda 
olup vücudu kahverengidir. Antenler 8 parçalıdır. 

Kışı ergin halde asma kabukları altında ve toprakta bitki artıkları arasında geçi-
rirler. İlkbaharda gözler uyanmaya başlarken yeni oluşan yapraklara geçerler. Er-
ginler yumurtalarını yapraklara ve tomurcukların içine gömer veya üzerine bırakır. 
Yeni çıkan larvalar da ergin gibi beslenir. Yılda 2 veya daha fazla döl verir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bağ alanlarında yaygın olarak rastlanır ve bağın önemli zararlıları arasında yer 
alırlar. İlkbaharda gözlerin açılması ile birlikte görülür, vejetasyon süresince zarar-
larına devam ederler. Yaprakların özsuyunu emmek suretiyle onların kurumasına 
ve dolayısıyla da ürünün azalmasına neden olurlar. Manisa ilinde tripslerin 
yapraklarda meydana getirdiği zarar oranının %44 olabileceği saptanmıştır. 

Thripsler bağda sürgün, yaprak, tomurcuk, çiçek gibi genç dokulara yumurta 
koymak ve özellikle beslenmek suretiyle zararlı olurlar.  

  

  
Şekil 182. Trips’in yapraktaki (a,b) ve tanelerdeki (c,d) zararı. 

©F.Özlem ALTINDİŞLİ 
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Gözlerin uyanmaya başlaması ile birlikte sürgünün içine giren erginler, genç 
yaprakların genellikle alt yüzünde beslenir. Epidermis hücrelerinin suyunu emerek 
boşaltırlar. Bunun sonucu genç yapraklar kıvrılır, kurur ve sürgünlerin büyümesi 
duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer bir renk 
alır. Emgi yerleri zamanla kurur ve yaprağın genel büyümesinden dolayı yırtılır, 
yaprak delik deşik olur ve düşer (Şekil 182a,b). Çiçek tomurcuğu saplarını da 
emerek çiçeklerin dökülmesine neden olurlar. 

Taneler saçma iriliğine ulaştığında beslenmesi durumunda ileriki dönemlerde ka-
buk üzerinde deformasyonlar oluşur ve ürünün pazar değeri düşer (Şekil 182c,d). 
Tripsler bağ alanlarının tümünde yaygın olarak bulunmaktadır. 
3. KONUKÇULARI 
Tripslerin asma dışındaki konukçuları, meşe, fındık, söğüt, kayısı, şeftali, erik, 
ceviz, birçok sebze, endüstri ve süs bitkileri ile yabancı otlardır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Parazitoitleri: 

Bochartia sp.  (Acarina: Erythraeidae)  
Anystis baccarum (Linn.)  (Acarina: Anystidae) 

Predatörleri: 
Orius minutus (L) (Hem.: Anthocoridae) 
O. niger Walff  (Hem.: Anthocoridae)  
Aeolothrips intermedius Bagn. (Thys.: Aeolothripidae) 
A. collaris Priesner  (Thys.: Aeolothripidae)  
Scolothrips longicornis Priesner (Thys.: Thripidae)  

Ancak bu doğal düşmanların gerek yayılışı ve gerekse popülâsyon yoğunluklarının 
çok az olması nedeniyle bağdaki trips popülasyonuna etkili değildir. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
İlkbaharda bağın büyüklüğüne göre 20-50 asma kontrol edilir, gözlerde ve yeni 
açılmakta olan yapraklarda göz veya yaprak başına 2-3 adet trips saptandığında 
ilaçlama önerilir.  
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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. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçların uygulanmasında asmanın yeşil aksamının tümünün ilaçlamasına özen 
gösterilmelidir. Tanelerin saçma iriliğinde olduğu dönemden itibaren zararlının 
popülâsyonu takip edilmeli ve ilaçlama gerekiyorsa Salkım güvesi mücadelesi ile 
birleştirilmelidir. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlama yapılan bağda zararlı popülâsyonu artmadıysa ve yeni oluşan yapraklarda 
zarar belirtisi görülmüyorsa, kimyasal mücadele başarılı kabul edilir. 

 
BAĞ ÜVEZİ 

Arboridia (=Erythroneura) adanae Dlab.  
(Hemiptera: Cicadellidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Erginler 2.7-3.0 mm uzunluğunda, sarımsı açık kahverengi desenlidir (Şekil 183). 
Nimfler sarı renklidir. Yumurtalar yaprak alt yüzünde, doku içine gömülü, fasulye 
biçiminde ve 0.5-0.7 mm’dir. Sıçrayarak kısa mesafelere uçarlar. 

Kışı, toprak kesekleri, asma yaprakları altında yada asmanın korunaklı yerlerinde 
ergin halde geçirir. İlkbaharda asmaların 
körpe yapraklarında beslen-meye başlar. 
Yumurtalarını 2-3 hafta beslendikten son-
ra bırakır. Bu yumurtalardan 15-20 gün 
sonra nimfler çıkar. Nimfler, çok açık 
renkli olup kırmızı gözlüdür. Bunlar bir 
süre beslendikten sonra gömlek değiştirip 
ikinci dönem nimf olurlar. Ergin oluncaya 
kadar beş gömlek değiştirirler. İklime bağlı 
olarak bir dölünü 18-35 günde tamamlar. 
Yazın döller birbirine karışır. Yılda 2-3 döl 
verir. 

 
Şekil 183. Bağ üvezi ergini. 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Ergin ve nimfler, yaprakların alt yüzlerinde bitki öz suyunu emerek beslenirler. 
Yaprakların sokulup emilen yerlerinde önceleri soluk renkli lekeler meydana gelir. 
Sonra bunlar kahverengiye dönüşür ve kurur. Eğer zararlı yoğunluğu yüksek ve 
yapraklarda zarar fazla ise emilen yapraklar-
daki lekeler genişler (Şekil 184). Zarar 
gören yapraklar dökülür.  

Önemli yaprak kaybına uğrayan asmalardaki 
salkımlar cılızlaşır, taneleri güneş yakabilir. 
Çubuklar kışa zayıf girdiğinden, ilkbaharda 
asmalardaki gelişme zayıf olur. Taneler iyi 
gelişemez. 

Ülkemizde bağcılığın yapıldığı her yerde 
yaygın olarak görülmektedir.  

3. KONUKÇULARI 
Monofag bir zararlıdır. Asmadan başka ko-
nukçusu saptanmamıştır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Parazitoitleri 
Oligosita pallida Krygger  (Hym.: Trichogrammatidae) 
Anagrus atomus (L.)  (Hym.: Mymaridae)’ 

O. pallida, A. atomus’a göre daha yüksek oranlarda bulunmaktadır. Parazitlenme 
oranının %85-99 olduğu saptanmıştır. O. pallida’nın parazitlediği yumurtalar 7 
gün sonra siyah renge dönüşür. Eğer parazitlenme oranı yüksek ise ilaçlama 
yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Predatörleri:  
Nabis punctatus L.  (Hem.: Nabidae) 
Orius minutus (L.),  (Hem.: Anthocoridae) 
O. niger (W) (Hem.: Anthocoridae) 
Chrysoperla carnea (Steph.)  (Neur.: Chrysopidae) 

Predatör örümcekler: 
Salticus scenicus (Clerck) (Araneae: Salticidae) 
Synegeles dalmaticus (Keyserling) (Araneae: Salticidae) 
S.dalmatensis (Keyserling) (Araneae: Salticidae) 
Ballus chalybeius (Walckenaer) (Araneae: Salticidae) 
Evarcha falcata (Clerck) (Araneae: Salticidae) 
Philaeus chrysops (Poda),  (Araneae: Salticidae) 

 
Şekil 184. Bağ üvezi’nin 

yapraktaki zarar şekli. 
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Phlegra fasciata (Hahn)  (Araneae: Salticidae) 
Oxyopes lineatus Latreille (Araneae: Oxyopidae) 
O. heterophthalmus (Latreille)  (Araneae: Oxyopidae) 
Tibellus oblongus (Walckenaer)  (Araneae: Philodromidae) 
Erigone dentipalpis (Wider) (Araneae: Linyphiidae) 
Lepthyphantes zimmermanni Bertkau (Araneae: Linyphiidae) 
Thomisus onustus Walckenaer  (Araneae: Thomisidae) 
Uloborus walckenaerius Latreille  (Araneae: Uloboridae) 
Steatoda grossa (CL. Koch)  (Araneae: Theridiidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Bağda budama artıklarının temizlenmesi, toprağın işlenmesiyle kışlayan erginlerin 
çoğu yok edilmiş olur. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Özellikle parazitoitler bu zararlı üzerinde oldukça etkilidir. Parazitoitlerin popülâs-
yonunun fazla olduğu yerlerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır. 
Parazitoitlerin etkinliğini arttırmak için tedbirler alınmalıdır. 
Parazitoitler böğürtlenlere yumurta bırakan Edwarsiana rosae (L.) (Hem.: 
Cicadellidae)’nin yumurtalarında kışlamaktadır. Yani E. rosae, parazitoitlerin al-
ternatif konukçusudur. Bu nedenle bağ alanları çevresindeki böğürtlen ve yabani 
güller korunmalı ve olmayan yerlere bu bitkilerin dikilmesi sağlanmalıdır. 
Yumurta parazitoitlerinin bulunduğu yerlerde hiç ilaçlama yapılmamalı eğer 
mutlaka gerekiyorsa seçici bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Aynı bağda 
Salkım güvesi de varsa biyopreparatların (Örneğin, B. thuringiensis) kullanılması 
yoluna gidilmelidir. 
5.3. Kimyasal Mücadele 
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Asmalarda ilk yapraklanmalar görüldükten sonra bağlar kontrol edilmeli, 
yaprakların özellikle alt yüzleri kontrol edilerek Bağ üvezi erginleri aranmalıdır. 
25 dekarlık alan için, bu alanı temsil edecek 10 asma seçilir. Her asmanın dört 
yönünden ve özellikle iç kısımlarından rasgele 10 yaprak alınarak toplam 250 
yaprak incelenir. Sonuçta bir yaprağa 1. dölde ortalama 3-5; 2. dölde 5 veya daha 
çok sayıda nimf ve ergin sayılması halinde kimyasal mücadele önerilir. 
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe pülve-
rizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 
 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Asmaların her tarafının özellikle yaprakların alt yüzeylerinin ilaçlanmasına özen 
gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamalar sonunda zararlı yoğunluğu eşiğin altında tutulabilirse mücadele başarılı 
olmuştur. 

 

 

 

BAĞ YAPRAKUYUZU 
Colomerus (=Eriophyes) vitis Pgst.  

(Acarina: Eriophyidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Gözle görülmeyecek kadar küçük bir 
zararlıdır. Ancak yaprak üzerinde 
meydana getirdiği kabarık şekiller-
den tanınır. Dişi 0.16 mm; erkek 
0.14 mm boyundadır. Vücudu uzun-
ca olup 80 kadar halkadan meydana 
gelmiştir. Boğumların arası ince 
noktalıdır. Vücudun üzerinde seyrek 
bir şekilde sert kıllar bulunur. Abdo-
menin sonunda da iki uzun kıl var-
dır. İki çift bacağı vardır (Şekil 185). 

Zararlı, kışı gözlerde tüylerin ara-
sında, kalın ve ince dalların çatlaklarında ergin olarak geçirir. İlkbaharda havaların 
ısınması ile birlikte yeni oluşan yapraklara geçerek beslenmeye başlar. Erginler 
yumurtalarını yaprağın alt yüzünde beslendikleri yerlerde meydana gelen tüyler 
arasına bırakırlar. Yumurtalardan çıkan nimfler beslenerek ergin olurlar. Yılda 7-8 
döl vermektedir. 

 

 
Şekil 185. Bağ yaprak uyuzu ergini                             

(a: Ventral; b: Dorsal). 

a 

b 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Zararlı asma yapraklarını alt yüzünden emer. Emgi yerlerinde önce gümüş 
renginde küfümsü görünümde alanlar oluşur (Şekil 186a). Bu grimsi renk daha 
sonra kahverengine dönüşür ve yaprağın üst yüzüne doğru kabartılar meydana gelir 
(Şekil 186b). Yaprağın altında oluşan girintide tüyler oluşur. Ender olmakla 
beraber çok ağır bulaşmalarda yaprağın üst yüzünde de beslenir.  

 

Zararlı genellikle asmanın yapraklarında bulunur. Bazen çiçek tomurcuklarında ve 
çiçeklerde de beslendiği görülmüştür (Şekil 186c). Yapraklardaki beslenme ilkba-
harda gözler açılırken başlar, geç sonbahara kadar devam eder.  

Zarara uğrayan yapraklar fotosentezi tam olarak yapamazlar ve dolayısıyla Bağ 
yaprakuyuzu’nun yoğunluğu oranında ürün miktarı etkilenir. 

  

 

 

 
Şekil 186. Bağ yaprakuyuzu’nun yaprakta(a,b) 

ve çiçek tomurcuğunda(c) meydana 
getirdiği zarar şekli. 

Ülkemizde bağ alanlarının tümünde yayılış gösterir. Eriophyidae familyasından 
Calepitrimerus vitis (Nalepa) de Ege Bölgesi bağ alanlarında saptanmıştır. E. vitis 
ile benzer zarar şeklini meydana getirirler. 

3. KONUKÇULARI 
Monofag bir zararlıdır. Sadece asma çeşitlerinde beslenir. 

 

©Özlem ALTINDİŞLİ a b 

c 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Predatörleri 
Zetzellia mali (Ewing)  (Acarina: Stigmaeidae),  
Paraseiulus talbii Athias-Henriot.  (Acarina: Phytoseiidae) 

 

 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kimyasal Mücadele  

5.1.1. İlaçlama zamanı 
Genellikle Bağ yaprakuyuzu’na karşı özel bir ilaçlama gerekmez. Çünkü Bağ 
küllemesi’ne karşı kullanılan kükürt bu zararlıyı da kontrol altında tutar. Ancak 
kükürt kullanılmadığı durumlarda ilkbaharda yapılan gözlemler sonucu, yaprak-
larda zarar belirtileri saptandığında ilaçlama yapılmalıdır. Kükürt uygulamalarının 
yeterli olmadığı ve zararın görüldüğü bağlarda tekrar bir ilaçlama yapılmasında 
yarar vardır. 

Son yıllarda Bağ küllemesi’ne karşı özellikle sistemik etkili fungisitlerin yoğun 
olarak kullanılması, zararlının popülâsyonunu artırmıştır. Bu nedenle Bağ külle-
mesi’ne karşı sistemik fungisitlerin aynı yıl içerisinde üst üste uygulanmasından 
kaçınılmalı, ıslanabilir (WP) kükürt ile dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. 

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

5.1.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

5.1.4. İlaçlama tekniği 
Asmanın yeşil aksamının tamamına ilaçlı su uygulanmasına özen gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlama yapılan bağda yeni oluşan yapraklarda zarar belirtisi görülmüyorsa, 
kimyasal mücadele başarılı kabul edilir. 
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BAĞDA HAZİRANBÖCEKLERİ 
Haziran böceği (Polyphylla fullo L., P. oliveri Cast.) 
İzmir haziranböceği [P. turkmenoglui Petro. (Braud.)] 

(Coleoptera: Scarabaeidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Dişileri oldukça büyük olup büyüklükleri 40 mm’ ye ulaşır. Antenleri küçük ve 
ucu topuzludur. Erkeğin vücut uzunluğu 28-30 mm, antenleri büyük, yelpaze 
şeklinde ve 7 parçalıdır. Vücut rengi, kırmızımsı kahverengi zemin üzerine, küçük 
adacıklar halinde ve çok sık beyaz pulcuklarla kaplıdır (Şekil 187a). 

Yumurtaları ilk günler mat krem renginde olup, zamanla pembemsi krem rengine 
döner. Yumurtalar bırakıldığında 2.8-3.0 mm kadardır. Açılmaya yakın hemen 
hemen iki katı büyüklüğe ulaşır. 

Larva büyük, etli, sarımsı renkte olup, “C” şeklindedir. Üzeri ince ve seyrek kıllar-
la örtülüdür. Baş büyük, bal renginde ve öne doğru meyillidir. Toraks kısmında iyi 
gelişmiş üç çift bacak bulunur. Bunları yürümekten ziyade toprağı kazmak için 
kullanır. Abdomenin son halkası diğerlerinden daha büyüktür(Şekil 187b,c). 
Olgun larva 70-80 mm büyüklüğe ulaşır, topraktan ördüğü muntazam bir yuva 
içinde prepupa ve pupa olur. Pupa 40-50 mm boyunda ve koyu kahverengidir. 

  

  

 
 
 
 
 
Şekil 187. Haziran böceği ergini (a) ve larvaları (b,c). 

©F.Özlem ALTINDİŞLİ ©Aziz ÖZKAN a b 

c ©Cevdet KAPLAN 
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Erginler haziranın ikinci yarısı ile temmuzun ilk yarısı akşamüzeri güneş battıktan 
sonra uçuşur, çiftleşir ve tekrar toprağa girerler.  

Çiftleşen dişiler yumurtalarını toprağın 18-20 cm derinliğine gruplar halinde 
bırakır. Yumurtalar temmuz sonlarına doğru açılır. Çıkan larvalar ilk önce toprak 
humusu ile beslenir. Ağustos ve eylülde ikinci dönem larva meydana gelir ve 
köklerde beslenmeye başlar. Kışı bu dönemde geçirirler. Martta tekrar beslenmeye 
başlar, mayıs sonu ve haziranda üçüncü dönem larva olur ve yaz boyunca beslenir. 
Kışı istirahat halinde geçirdikten sonra ilkbaharda bir süre zarar yapmaya devam 
eder. Beslenmeleri sona erince prepupa ve pupa dönemlerini geçirerek ergin 
olurlar. 

Genellikle 2-2.5 yılda bir döl verirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Haziran böceğinin larvaları asmaların köklerinde zararlıdır. Özellikle kumsal 
yerlere dikilmiş asma çubuklarını ve daha önceden dikilmiş asmaların toprakaltı 
kısımlarını kemirmek suretiyle zarar yaparlar. Kemirilen çubuklar tutmaz, zarar 
gören asmalar da zamanla kurur. Özellikle yeni dikim yapılan bağlarda zararı çok 
fazladır. Zarar oranı bazı yıllar %50-80 olabilir. Çoğu kez yıl içinde düzenli bir 
bağ kurmak pek mümkün olmaz. 

Haziran böcekleri çoğunlukla kumsal, ince kumlu ve alüviyal topraklarda 
yetiştirilen çeşitli kültür bitkilerinin köklerinde bulunur ve ekonomik düzeyde 
zarar meydana getirirler. Tüm bölgelerimizin belirtilen toprak özelliğine sahip bağ 
alanlarında genellikle yayılış göstermektedirler. 

3. KONUKÇULARI 
Polifag zararlılardır. Asmadan başka tek ve çok yıllık diğer bitkilerde zarar 
yaparlar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Haziran böceklerinin doğada ergin ve larvalarına saldıran bazı doğal düşmanları 
varsa da, bunların hiçbirisi popülâsyonlarını azaltacak şekilde etkin olarak 
bulunmamaktadır. Kuşlar ve karıncalar bu zararlıların iyi bir predatörüdür. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Haziran böcekleri yumurta bırakmak için otlu yerleri tercih ettiklerinden bulaşık 
alanlar otsuz bulunmalı, larvaların hareketli olduğu ilkbahar ve yaz aylarında 
toprak işlenerek yumurta ve larvalar güneş ışınlarının ve predatörlerin etkisine 
bırakılmalıdır. 
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5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 
Zararlının bulaşık olduğu alanlarda yeni kurulacak bağlarda uygulanacak kimyasal 
mücadele koruyucu nitelikte olduğundan, ilaçlama şubat ve mart ayında fidan 
dikimi ile beraber yapılmalıdır. Mevcut bağlarda ise uygulama larvaların toprak 
yüzüne en yakın olduğu ilkbahar veya erken sonbahar aylarında yapılmalıdır.  

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

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlar doğrudan doğruya dikim çukuruna veya asmanın açılan kök kısmına 
verildiğinden, uygulamada herhangi bir özel alet kullanılmamaktadır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamada, yüzey ilaçlaması yerine nokta ilaçlaması uygulanmalıdır. Bunun için 
her dikim çukuru 1 m² olarak kabul edilmeli ve ilaçların 1 m2’ye isabet eden mik-
tarı 5 litre su içinde verilmelidir. Hazırlanan ilaçlı su her dikim çukurunun dibine 
biraz toprak atıldıktan sonra ortasına ve özellikle çubuğun dik duran kısmına 
kademeli olarak kova ile verilmelidir.  

Zarar, önceden dikilen asmanın dibinde ise, dikim çukuruna açılacak dört delikten 
ilaçlı su asma köküne verilmelidir. 

Granül ilaçlarda asma başına verilen doz, bir miktar toprak ile karıştırılarak dikim 
çukuruna kademeli olarak serpilir ve toprak kapatılır. Daha sonra süzgeçli kova ile 
yeterli miktarda sulanır. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kimyasal mücadele yönteminin uygulanmasından 2-3 ay sonra ilaçlama yapılan 
alanlara dikilen fidan miktarı içinde tutmayan çubuk sayısı %5’in üzerinde 
olmamalıdır. 
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BAĞDA İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK 
Tetranychus urticae Koch.  
(Acarina: Tetranychidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Erginin esas rengi yeşil tonlarındadır. Ergin dişide renk çok değişiktir. Yaz ergin-
leri yeşilimsi sarı veya kahverengi yeşildir. Daha sonra kışlamaya çekilecekleri 
zaman portakal rengine veya kiremit rengine dönüşürler. Vücudun ortasına yakın 
mesafede iki tarafta birer adet siyah leke bulunur. Bu lekeler çeşitli şekillerde 
olabilir ve nadiren arka uca doğru yayılır. Vücut kılları oldukça belirgindir. 
Dişilerin vücudu 0.4-0.5 mm boyundadır (Şekil 188a). Erkekler dişilerden daha 
küçüktür ve vücutları ön tarafta geniş, arkaya doğru incelir (Şekil 188b). 

Yumurta çok açık sarı renkte olup, şeffaf ve yuvarlaktır. Çok küçük olup çıplak 
gözle görmek mümkün değildir. Ortalama 0.14 mm’dir (Şekil 188a). 

 

Şekil 188. İkinoktalı kırmızıörümcek’in ergin dişi ve 
yumurtaları (a) ve erkeği (b).  

Bir larva ve iki nimf (protonimf ve deutonimf) döneminden sonra ergin olurlar. Er-
gin olana kadar dönemler arasında üç sakin dönem geçirirler. Yumurtadan hemen 
sonraki devreye larva denir. Açık krem rengindedir. Üzerinde hiç leke yoktur ve üç 
çift bacaklıdır. Bir süre beslenen larva sakin bir devre geçirdikten sonra birinci 
nimf dönemi başlar. Bu dönemde dört çift bacağa sahiptir. İki nimf döneminden 
sonra ergin meydana gelir. Kırmızı örümcekler sakin dönemlerde beslenmezler. 
İkinoktalı kırmızıörümcek kışı ergin dişi olarak diyapoz halinde asmanın kabukları 
altında, çatlak ve yarıklarda, yere düşmüş yaprak ve kabuk parçalarında, yabancı 
otlarda geçirmektedir. Mecburi diyapoz yoktur. Genellikle nisanda havaların 
ısınmasıyla birlikte kışlak yerlerinden çıkarak yaprakların alt yüzüne yerleşir ve 
orada beslenerek üremeye başlar. Yumurtalar kümeler halinde veya tek tek 
bırakılır. Yumurtalar iklime bağlı olarak 3-5 günde açılırlar, 6-7 gün sonra ergin 
olurlar. Dişiler ergin olduktan bir gün sonra yumurta bırakırlar. Bir dişi 1-54 adet 
yumurta bırakır. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre iklime bağlı olarak 

a b 
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yaz aylarında 10-15 gündür. Bu nedenle de İkinoktalı kırmızıörümcek kışlaktan 
çıkıp, tekrar kışlağa çekilinceye kadar geçen süre içinde çok sayıda döl verir. 
Faaliyetini 13-35 °C sıcaklıklarda sürdürür. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAŞAYIŞI 
İkinoktalı kırmızıörümcek asma yapraklarında zararlı olur. Beslenme esnasında 
yapraktaki parankima hücrelerini önce parçalar, sonra özsuyunu emer. İlk 
beslenme ile beraber yapraklarda emgi lekecikleri görülmeye başlar. Bu lekeler 
başlangıçta açık sarımsı ve küçük odacıklar halindedir. Popülâsyonun artmasına 
paralel olarak emgi lekeleri daha da çoğalır. Bunun sonunda yaprak renginde 
değişmeler meydana gelir (Şekil 189). Yapraklar önceleri sararır, daha sonra kurur 
ve dökülür. Genellikle yaprağın alt yüzünde beslenirler ve beslendikleri yerde ağ 
meydana getirirler. Yaprağın üst yüzünde beslenmeleri daha az olur. 

 
Şekil 189. İkinoktalı kırmızıörümcek’in asmadaki zararı. 

İkinoktalı kırmızıörümcek’in yıl içinde üründe doğrudan zararını görmek mümkün 
değildir. Ancak popülâsyonları yüksek ise yaprakları emmek suretiyle, vaktinden 
önce sararıp kurumalarına, sonuçta da erken yaprak dökümüne neden olur. Bu 
nedenle salkımlar açıkta kalır ve güneşten olumsuz yönde etkilenir. Ayrıca asma 
yıldan yıla zayıflar, ürün kalite ve kantite yönünden etkilenir. 

Bağda İkinoktalı kırmızıörümcek özellikle Ege Bölgesi’nin Manisa ilinde Alaşehir, 
Sarıgöl, Salihli ve Merkez ilçelerinde yayılış ve yoğunluk göstermekte ve zararlı 
olmaktadır. 

Ayrıca Ege Bölgesi bağlarında T.cinnabarinus Boisd.’un da zarar yaptığı tespit 
edilmiştir. 
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3. KONUKÇULARI 
Polifag bir zararlıdır. Asmadan başka pek çok kültür bitkisinde ve yabancı otlarda 
bulunur. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Predatörleri: 
Orius minutus (L.) (Hem.: Anthocoridae) 
O. niger (W.) (Hem.: Anthocoridae)  
Campyloma diversicornis Reut.  (Hem.: Miridae)  
Nabis punctatus L.  (Hem.: Nabidae)  
Scolothrips longicornis Priesner (Thys.: Thripidae)  
Chrysoperla carnea Stephans  (Neur.: Chrysopidae) 
Stethorus gilvifrons (Muls.),  (Col.: Coccinellidae) 
S. punctillum Weise  (Col.: Coccinellidae)  
Anthoseius tranquillis (Livschitz et Kuznetsov)(Acarina.: Phytoseiidae) 
Euseius finlandicus (Oudemans) (Acarina.: Phytoseiidae)  
Paraseiulus soleiger (Ribaga) (Acarina.: Phytoseiidae) 
P. talbii Athias-Henriot (Acarina.: Phytoseiidae) 
Phytoseiulus plumifer (Ribaga) (Acarina.: Phytoseiidae) 
Typhlodromus tiliae (Oudemans) (Acarina.: Phytoseiidae) (Şekil 190) 
T. perbibus Wainstein&Arutunjan (Acarina.: Phytoseiidae)  
Zetzellia mali (Ewing)  (Acarina: Stigmaeidae)  
Anystis baccarum (L.)  (Acarina: Anystidae)  

Bağda İkinoktalı kırmızıörümceğin doğal düşmanlarından etkili predatör olarak 
bilinen Anthocoridae (Hemiptera), Coccinellidae (Coleoptera) ve Chrysopidae 
(Neuroptera)’nin larva ve erginlerine bol miktarda rastlanmaktadır. Doğal 
düşmanlar uygun ilaçlama programları uygulandığında İkinoktalı kırmızıörümcek 
popülasyonunu baskı altında tutabilmektedir. Bu nedenle zararlının kimyasal 
mücadelesinde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Şekil 190. Bir Phytoseid akar (a) ve İkinoktalı kırmızıörümcek ile beslenen 

Typhlodromus sp. (b). 

 

5. MÜCADELESİ 

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

5.2. Kültürel Önlemler 
Bağ içinde ve kenarında bulunan yabancı otlar ile gerekli şekilde mücadele 
yapılmalıdır. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 
İkinoktalı kırmızıörümceğin yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında 
tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. 
Birinci ilaçlamada kullanılan ilacın etki süresi bitiminden itibaren yapılan 
sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa, ikinci ilaçlama yapılır. 
Hasattan önce yapılan ilaçlamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate 
alınarak ilaçlamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da 
ilaçlama yapılabilir. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

 

©F.Özlem ALTINDİŞLİ b a 
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5.3.4. İlaçlama tekniği 
Yaprakların alt yüzlerinin ilaçla iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.  

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uygulamadan sonraki günlerde yapraklardaki emgi lekelerinde artış görülmediği 
ve popülâsyon eşiğin altında kaldığı takdirde ilaçlı mücadele başarılı kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

BAĞDA UNLUBİT 
Planococcus citri Risso, P. ficus (Signoret) 

(Hemiptera: Pseudococcidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin dişi oval ve yassı biçimde olup, 3-5 mm uzunluğunda, 2-2.5 mm geniş-
liğindedir. Vücut rengi sarı veya sarımsı turuncudur. Ancak, üzeri un görünümün-
de beyaz mumsu tabaka ile örtülü olduğu için beyaz renkte görünür (Şekil 191). 
Vücut etrafında 18 adet mum çıkıntısı olup, bunlar kısa ve küt yapıdadır. 
Abdomenin sonunda bulunan bir çift çıkıntı, diğerlerinden biraz uzuncadır. Erkek 
sarı veya kırmızımsı kahve renklidir. Bacak ve antenleri açık renkli olup, kanatları 
şeffaf ve parlaktır. 

  
Şekil 191. Yaprakta beslenen Unlubit dişileri (a), salkımda beslenen 

erginler ve yumurtaları (b).  

a b 
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Yumurta, uzunca oval şekilde ve sarı renktedir. Yumurtalar beyaz mumsu 
iplikçilerden oluşmuş yığınlar arasında kümeler halinde bulunur. Bir kümede 150-
200 yumurta vardır. Larva açık sarı renklidir, mumsu örtüleri yoktur ve oldukça 
hareketlidir. 

Kışı ergin, yumurta ve çeşitli larva dönemlerinde, asmaların kabukları altında, 
yarık ve çatlakları arasında, kökboğazına yakın yerlerde geçirir. Mayıs sonunda 
kışlağı terk eden ergin ve larvalar, beslenmek üzere asmanın yeşil kısımlarına 
tırmanırlar. Yaz ortalarında, taneler sulanmaya başlayınca salkımlara geçiş başlar 
ve bu dönemde çoğalmaları da hızlanır. Yumurta bırakma süresi uzundur. Bu 
nedenle, her zaman ergin, yumurta ve larva dönemlerine rastlanır. Bir dişinin 200-
600 adet yumurta bıraktığı saptanmıştır. 

Unlubit sıcak ve nemli yerleri seven bir zararlıdır. Bu nedenle ilkbahar ve yaz 
mevsiminde; orantılı nem yüksek olduğu zaman Unlubit popülâsyonu yüksel-
mekte, kurak geçen yıllarda zarar daha az olmaktadır. Böylece Unlubit’in zararı 
yıldan yıla değişmekte ve özellikle sık dikilmiş, nemli ve gölgelik bağlarda daha 
fazla zarar yapmaktadır. Yılda 2-6 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Unlubit asmanın her tarafına yayılarak, yaprak, sürgün, salkım (Şekil 192) ve göv-
dede zarar yapar. Bitki özsuyunu emerek asmanın zayıflamasına, verimden düşme-
sine ve sonunda kurumasına neden olur.  

 
Şekil 192 Unlubit’in salkımdaki zararı. 

Unlubit’in salgıladığı tatlımsı maddeler saprofit mantarların gelişmesi için iyi bir 
ortam sağlar. Meydana gelen fumajin, asmaların her tarafını kaplayarak siyahlık 
yapar, özümlemeye engel olur. Bitki özsuyunun emilmesi, solunumu ve fotosentezi 
engelleyen fumajin oluşumu sonucu ürün azalır, kalite düşer ve sonunda bitki 
tamamen kurur. 
Ülkemizin bütün bağcılık yapılan bölgelerinde zaman zaman görülebilir. 
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3. KONUKÇULARI 
Unlubit, polifag bir zararlıdır. Asma, turunçgil, armut, nar, kayısı, süs ve sera 
bitkilerinde zararlı olmaktadır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ  
Önemli parazitoiti olarak Anagyrus pseudococci (Girault), Leptomastix dactylopii 
Howard (Hym.: Encyrtidae) saptanmıştır. Bu arıcıklar Unlubit’in larvalarının 
gövdesi içine yumurtalarını bırakır. Yumurtalar açılınca çıkan larvalar zararlı 
içinde beslenerek pupa olduktan sonra fıçı gibi şişmiş Unlubit’ten arıcıklar çıkar.  
Predatörleri: 

Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae) 
Sympherobius amicus Navas  (Neur.: Hemerobiidae) 
S. fallax Navas  (Neur.: Hemerobiidae) 
Chilocorus bipustulatus L. (Col.: Coccinellidae) 
Chryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Çok su tutan taban arazide ve gölgelik yerlerde bağ kurulmamalıdır. Zorunlu 
kalındığı takdirde asmalar seyrek dikilmeli ve dallar yükseltilmelidir. 
Bulaşma görülen bağlarda bulaşık asmaların yaprakları seyreltilmeli, salkımların 
havalanması temin edilmelidir. Ayrıca kışın budama yapılırken kabuklar soyularak 
zararlı yoğunluğunun azalması sağlanmalıdır. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. 
5.3. Kimyasal Mücadele 
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Unlu bit’e karşı mücadele iki devrede yapılır. 

Birinci devre: Asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı 
ve Unlubit’in yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu 
devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. 

İkinci devre: Unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya 
başladığı devredir. Ancak, birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok 
seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede ilaçlama yapılmalıdır. 
İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç 
edilen çeşitlerde her iki devrede de ilaçlama yapmak zorunludur. 
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5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 
5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalarda gövde, sürgün ve salkımların iyice ilaçlanmasına dikkat edilmeli, 
ilaçlama kaplama şeklinde yapılmalıdır. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hasat sırasında, ilaçlama ile Unlubit’in sürgün ve salkımlara geçişi ve fumajinin 
engellendiği ve %1-2 civarında bir salkım bulaşması saptandığında uygulama 
başarılı kabul edilir. 

 
 

DÜRMECE (BAĞ PİRALİ) 
Sparganothis pilleriana D-S.  
(Lepidoptera: Tortricidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kelebeklerin kanatları dinlenme durumunda vücut üzerinde bir çatı teşkil edecek 
şekilde vücudu örtmektedir (Şekil 193a). Erkeklerin hepsinde, dişilerin bazıların-
da ön kanatların fon rengi sarı bej olup, üzerleri yaldızlı, esmer kırmızımsı veya 
tunç renkli üç şeritle süslenmiştir (Şekil 193b). Bazı dişilerin kanatları da, sarı-
bejden koyu kahverengine kadar değişebilen tek renklidir. Arka kanatlar ise, her 
iki eşeyde esmerimsi gri renkte ve ince saçaklıdır (Şekil 193b). Kanat açıklığı 14-
22 mm’dir. 

Yumurtalar, dişi tarafından salgılanan bir madde ile birbirine yapışan yassı bir 
plaka halindedir. Bir çatının kiremitleri gibi dizilmişlerdir. İlk bırakıldıklarında, 
renkleri elma yeşili, daha sonraları sarımsı yeşil, sarı ve kahverengine dönüşürler 
(Şekil 193c). 
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Şekil 193. Dürmece ergini (a,b), 

yumurta kümesi (c), 
larvası (d) ve pupası (e). 

Larvaların rengi alınan besine göre kirli griden yeşile kadar değişir. Baş ve toraks 
plakası, parlak kahverengi veya siyahtır. Yumurtadan yeni çıkan larvalar 1.3 mm, 
son dönem larvalar 19 mm boyundadır (Şekil 193d). 

Pupa mumya tipinde, ilk oluştuğunda sarımsı yeşil renkte olup birkaç saat içinde 
kahverengine dönüşmektedir (Şekil 193e). İpek salgılardan oluşan bir ağ içinde 
bulunur. Erkek pupaların boyları(7.1 mm), dişilerinkinden(7.9 mm) daha küçüktür. 

Larvalar yumurtadan çıkar çıkmaz, toprakta ve kuru yapraklar altında 
beslenmeksizin sonbahar ve kışı geçirirler. İlkbaharda gözlerin patlamasıyla, 
kışlama yerini terk edip uyanan gözlere giderler ve orada beslenirler. Asmaların 
gelişmesine paralel olarak, zararlarına yaprakta devam ederler. Yaprakları dürerek, 
birkaçını veya çiçek salkımlarını bir araya getirerek zarar verirler. Larvalar 6 
dönem geçirerek pupa olurlar. Pupalardan çıkan kelebekler çiftleştikten sonra 
yaprakların üst yüzüne yumurtalarını bırakırlar. Yılda 1 döl verir. 

 

 

 

 

a b 

c d 

e 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Açılan gözlere gelen larvalar, gözleri kemirerek ve delerek gelişmelerini engeller. 
Yaprak ve sürgünlerin oluşmasıyla, onları kıvırarak, salgıladıkları iplikçiklerle 

birbirlerine yapıştırır, yaprakları zarf 
şeklinde dürerek içinde beslenirler. Bu 
nedenle bu zararlıya "Dürmece" adı 
verilmektedir (Şekil 193d). 

Çiçek salkımlarında beslenmesi sonucu, 
seyrek taneli salkımların oluşmasına ne-
den olurlar (Şekil 194). Çok bulaşık as-
malarda korukları delerek, galeri aça-rak 
zarar verirler. 

Orta Anadolu Bölgesi’nin bazı yerlerin-
de tespit edilmiştir. 

3. KONUKÇULARI 
Başlıca konukçusu asmadır. Bundan başka tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), 
bakla, gül, kiraz ve erik diğer konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Parazitoitleri: 

Apanteles galleriae Wilkinson (Hym.: Braconidae) 
A. albipennis (Nees) (Hym.: Braconidae) 
Bracon pilleriana F. (Hym.: Braconidae),  
Angitia sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Pimpla examinator L. (Hym.: Ichneumonidae),  
Brachymeria intermedia (Nees) (Hym.:Chalcididae),  
Nemorilla maculosa Meigen (Dip.: Tachinidae) 
Erynnia ocypterata (Fallen) (Dip.: Tachinidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Zararı saptanan bağlarda kış sonu temizliği yapmak, larvaların kışladığı kurumuş 
yaprakları yok etmek zorunludur. Ayrıca konukçusu olan yabancı otlar da bağın 
içinde ve kenarında bulundurulmamalıdır. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki 
koruma ürünleri tercih edilmelidir. 

 
Şekil 194. Dürmece’nin salkımdaki zararı. 
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5.3. Kimyasal Mücadele 
5.3.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlamalar, ilkbaharda larvaların kışlaktan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği 
tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır. 
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
Asmaların her tarafı iyice ilaçlanmalı, özellikle dürülü yaprakların içine ilaçlı 
suyun ulaşmasına özen gösterilmelidir. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uygulamadan sonraki günlerde canlı larva veya zarar görülmüyorsa ilaçlı 
mücadele başarılı olmuştur. 

 
 
 
 

FİLOKSERA 
Viteus vitifolii Fitch.  

(Hemiptera: Phylloxeridae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Filoksera’nın köklerde yaşayan formuna Radisikol (Radicicol=Kök filokserası), 
yapraklarda yaşayan formuna Gallikol (Gallicol=Yaprak filokserası) denir. 

Kök formu oval veya armut şeklinde, sarımsı yeşil, esmer, kırmızı ve kahverengine 
kadar değişen renklerdedir (Şekil 195a). Sırtında koyu renkli lekeler vardır. 
Antenler 3 segmentlidir. Hortumu uzun ve emici olup abdomenin sonuna kadar 
uzanır. Bacaklar kuvvetlidir. Vücut uzunluğu 0.55-1.35 mm’dir. Yaprak formu ise 
1.5-1.7 mm, sarı renkli sırt kısmı lekesizdir(Şekil 195b). Emici hortumu daha 
kısadır.  
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Şekil 195. Bağ filokserası’nın kök formunun 

dişi, nimf ve yumurtaları (a), 
yaprak formunun dişisi ve 
yumurtaları (b), kanatlı dişisi (c), 
seksüel dişi ve yumurtaları (d). 

Filoksera’nın dişileri tarafından 4 türlü yumurta bırakılır. Boyutları 0.27x0.14 
mm’dir.  

Bunlardan birinci tip, kökte yaşayan dişinin çiftleşmeden bıraktığı yumurtadır. Çok 
küçük olup sarı renklidir (Şekil 195a).  
İkinci tip yumurta, topraktan çıkan kanatlı dişilerin (Şekil 195c) asma kabuklarının 
yarıkları arasına bıraktığı yumurtadır. Bunların bir kısmı küçük, bir kısmı 
büyüktür. Küçüklerden erkek, büyüklerden dişi bireyler çıkar (Şekil 196e).  
Üçüncü tip yumurta döllenme sonucu meydana gelen kışlık yumurtadır. Bunlar 
önce sarı sonra yeşilimsi bir renk alırlar (Şekil 195d).  
Dördüncü tip yumurta, gallikoller tarafından çiftleşmeksizin bırakılan yumurta-
lardır (Şekil 195b).  
Bu dört tip yumurtadan çıkan larvalar gözle görülmeyecek kadar küçüktürler. 
Boyutları 0.55 mm kadardır. Yeşilimsi sarı renklidir.  
Larvalar dört gömlek değiştirdikten sonra ergin olurlar. 
Kök filokserası kışı nimf halinde asma köklerinde geçirir. İlkbaharda beslenip yeni 
döller vermeye başlar. Köklerde yerleşmiş olan ana radisikol yumurta bırakır ve 
yumurtadan çıkan larvalar ana etrafında birlikte bulunurlar (Şekil 195a). Beslenen 
ve gelişen larvalar ergin olarak yaz süresince bir kökten diğerine veya toprağın 
yarık ve çatlaklarından çıkarak diğer asmalara geçerler. Bunlara göçmen denir ve 
yeni koloniler oluşturarak yeni bulaşmalara sebep olurlar. Bir yılda 4 veya daha 
fazla döl verirler (Şekil 196). 

a b 

c d 
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Şekil 196. Bağ filokserası’nın yaşam çemberi (Williams, 1938). 

Yaprak filokserası, kışı asmaların iki üç yaşlı gövdelerinin kabukları arasında 
yumurta halinde geçirir. Yumurta bir sapçıkla bulunduğu yere bağlıdır. Havaların 
ısınması ve gözlerin uyanmasıyla birlikte yumurtalar açılır ve genç bireyler genç 
yapraklara giderek orada gal oluşumuna neden olurlar. İlk galler yaprağın alt 
yüzünde olsa bile, yazın yoğun bulaşmalarda alt yüzünü tamamen kapladıktan 
sonra sürgünlere kadar yayılırlar. Galler içinde yaşayan gallikoller kanatsızdır. 
Çiftleşmeden yumurta bırakırlar. Yaz boyunca 6-7 döl verirler (Şekil 196). 

Kışlık yumurtalardan çıkan ve 1. döllerden meydana gelen bireyler %100 gallikol, 
ikinci döllerde %90 gallikol ve %10 radisikol’dur. Sonraki döllerde artan 
radisikol’ler mevsim sonunda %100 radisikol karakteri gösterirler. En son döller, 
sonbaharda yapraklardan köke inip radisikol formunu meydana getirirler. Köklerde 
birçok döl verdikten sonra, sonbaharda bunlardan kanatlı bitler meydana gelir. 
Kanatlı bitler asmaların yeşil aksamına yumurtalarını koyarlar. Bu yumurtalardan 
çıkan erkek ve dişi bireyler çiftleşir ve her bir dişi bir adet kışlık yumurta bırakır. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Filoksera’yla bulaşık olan bağlarda zamanla sürgünlerde genel bir durgunluk, 
asmada zayıflık, yapraklarda küçülme ve sararmalar görülür. Boğum araları 
daralır, çubuklar odunlaşamadıklarından kışın soğuktan etkilenirler. Ayrıca 
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salkımlarda tanelerin seyrekleştiği, normal tatlanma ve renklenmenin olmadığı 
görülür. Asmalar bir kaç yıl içinde ağır bir durgunluk göstererek kururlar. Bu tip 
asmalar bağın içinde kümeler halindedir (Şekil 197a). 

 

 
Şekil 197. Bağ filokserası nedeni ile kuruyan asmalar (a), köklerde meydana 

gelen nodozite (c) ve yapraklarda meydana gelen galler (b).  

Kök filokserasının köklerde beslendiği yerlerde emgi sonucu meydana gelen şiş-
kinlikler görülür. İnce köklerde meydana gelen 2.5-4.0 mm boyundaki yumru-
cuklara “Nodozite”; kalınlaşmış ve sertleşmiş kökler üzerindeki büyük yumrulara 
“Tüberozite” denir (Şekil 197b). Nodozite ve tüberozitelerin çürüyüp dağılmaları 
ve bu durumun devamlı tekrarı, asmanın toprak altı organlarının kaybolmasına 
dolayısıyla asmanın kurumasına neden olur. 

Yaprak formları ise yeni açılan tomurcuklara giderek taze tomurcuk ve yaprakları 
sokup emerler. Emgi noktalarında yaprak dokusu alt yüzeye doğru çıkıntılar med-
yana getirerek galleri oluşturur (Şekil 197c). Epidermis hücrelerinin bölünüp 
çoğalmasıyla kıllar meydana gelir. 

Ülkemizdeki bağ alanlarının büyük bir bölümü bu zararlı ile bulaşıktır. 

3. KONUKÇULARI 
Monofag bir zararlıdır. Sadece asma ile beslenir. 

 

©F.Özlem ALTINDİŞLİ a 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Ülkemizde doğal düşmanları bilinmemektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Filoksera’nın asma kökünü emdiği kısımda, asmanın gösterdiği reaksiyon ile bir 
mantar tabakası meydana gelir ve bu tabaka kökün iç kısımlarını çürümekten 
korur. Yerli asmalarda bu reaksiyon yavaş olduğundan, mantar tabakası ya çok 
ince teşekkül eder veya hiç teşekkül etmez. Amerikan asmalarında bu tabaka çok 
kalın olmaktadır. Bu bakımdan %60’dan az kum içeren topraklarda bağ tesisinde, 
toprağın tipine göre, Filoksera’ya dayanıklı anaçlar yanında; toprağın kireç 
oranına, üzerine aşılanacak asma çeşidine ve bölge koşullarına uyabilen anaçlar 
kullanılmalıdır. 

Filoksera’nın bulunduğu bölgelerden temiz bölgelere topraklı veya topraksız asma 
fidan ve çubukları taşınmamalıdır. Kumlu topraklarda filoksera hareketsizleşti-
ğinden yeni kurulacak bağların bu tip topraklarda kurulmasına özen gösteril-
melidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  
Bağ alanlarında kimyasal mücadele, bu zararlıya karşı etkili olmadığından 
önerilmemektedir. Ancak, karantina önlemi olarak, bir yerden bir yere çubuk ve 
fidan sevki yapılırken fümigasyon uygulanır. 

5.2.1. İlaçlama zamanı 
Filoksera’ya karşı yapılacak mücadele, önceden korunma şeklinde olmalıdır. 
Bunun için de, filoksera’yla bulaşık olmayan alanlarda kurulacak bağ alanlarında, 
yine filoksera ile bulaşık olmayan köklü veya köksüz bağ çubuğu kullanılması 
gereklidir. Bu nedenle de çubuklar, dikimden önce fümige edilmelidir.  

 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Fümigasyonda metil bromit (CH3Br) kullanılmalıdır.  

Fümigasyonun su geçirmeyen vakumlu fümigasyon odalarında yapılması halinde; 
18°C’de 1 m3 için 32.5 g metil bromit uygulanmalıdır. Bu koşullarda fümigasyon 
süresi 2-2.5 saat olmalıdır. Fümigasyon süresince oda içinde vantilatörle hava 
sirkülâsyonu sağlanmalıdır.  

Ancak fümigasyon odasını her koşulda bulmak güç olduğundan, fümigasyonun 
atmosferik basınç altında uygulanması daha pratik ve geçerli bir yöntem olarak 
görülmektedir. Bu nedenle de atmosferik basınç altında yapılacak metil bromit 
fümigasyonu koşulları aşağıda verilmiştir.  
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Sıcaklık (°C) Doz (g/m3) Süre (saat) 

4-10 56 4 

11-15 48 4 

16-20 40 4 

21 32 4 

 

5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Fumigasyon çadır altında yapılacaksa çadır, kum torbaları ve gaz dağıtım düzeni 
gereklidir. Metil bromit’in uygulamasında aplikatör veya anahtar kullanılır.  

5.2.4. İlaçlama tekniği 
Fumigasyona tabi tutulacak köklü veya köksüz çubukların önce köklerindeki 
topraklar yıkanmalı ve demetler haline getirilmelidir. 

Fümigasyon atmosferik şartlarda yapacaksa, yukarıda belirtilen sıcaklık, doz ve 
süreler esas alınarak, “Depolanmış Ürün Zararlıları Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı” bölümünde “Alüminyum Fosfit, Metil Bromit Ve Diklorvos Etkili Mad-
deli Preparatların, Depolanmış Ürün Zararlılarına Karşı, Fümigasyon Yöntemine 
Göre Uygulanması” talimatında yer alan “2.2. Atmosferik Fümigasyon” bölü-
münde, metil bromit için belirtilen esaslara göre yapılır (Bkz.: Cilt I, Sayfa 248). 

 

 

 

SALKIM GÜVESİ 
Lobesia botrana Den.et Schiff.  

(Lepidoptera: Tortricidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginlerin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır. Ön kanatların zemini gri 
renkte olup üzeri gri mavi, kahverengi, kızılımsı sarı ve zeytin yeşili renklerle 
mozaik gibi işlenmiş bir görünümdedir. Arka kanatları açık parlak gri renkte, açık 
sarı, mavi  pırıltılıdır. Etrafı saçaklıdır (Şekil 198a.b).  

Yumurta çok küçük olup, genellikle mercimek biçimindedir. Genişliği ortalama 
0.5 mm, uzunluğu 0.7 mm’dir. Yumurtalar bırakıldığında soluk sarı ve yeşil sarı 
karışımı bir renkte olup şeffaftır. Daha sonraları renk açılır ve gün ışığında 
pırıltılıdır (Şekil 198c). 
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Şekil 198. Salkım güvesi ergini(a,b), yumurtası(c), larvası(e), prepupa dönemi(e), pupası(f). 

Yumurtadan yeni çıkan larva yaklaşık 1 mm, olgun larva ise 9-10 mm boyundadır. 
Larvanın vücut rengi genellikle sarımsı yeşildir. Bazı hallerde olgun larvanın rengi 
beslenme durumuna göre değişiklik gösterebilir. Larvanın baş kapsülü bal 
rengindedir (Şekil 198d). Larva her dönemde çok hareketlidir. Rahatsız edildi-
ğinde salgıladığı ince bir iplikle kendini yere sarkıtır. Pupa olmadan önce asmanın 
gizli yerlerinde, asma kabukları altında veya çatlaklarında ördüğü beyaz bir kokon 
içinde beslenmeden hareketsiz olarak bir prepupa dönemi (Şekil 198e) geçirir ve 
aynı kokon içinde pupa olur. Pupa kahverengindedir ve boyu 5-7 mm’dir (Şekil 
198f). 

Salkım güvesi, kışı asma kabukları altında ya da diğer korunmuş yerlerde pupa 
döneminde geçirir. İlkbaharda uygun orantılı nem ve sıcaklıkta kelebekler görülür. 
Kelebekler gündüzleri asmanın iç kısımlarında hareketsiz durur. Akşamüstü güneş 
battıktan sonra sıcaklığın 10°C’nin üstünde olduğu saatlerde uçmaya başlarlar. 
Uçuş gece yarısına kadar devam eder. Uçarak birkaç yüz metreye gidebilirler. 
Dişiler yumurtalarını çiçek tomurcuklarına, çiçeklere ve çiçek saplarına bırakır. 
Bir dişi 60-70 yumurta bırakır. Uygun koşullarda bu sayı 100’e çıkabilir. Bırakılan 
yumurtalardan 8-10 gün sonra larva çıkar. Yeni çıkan larva bir süre dolaştıktan 
sonra çiçek kılıflarını delip, tomurcuk veya çiçek içine girer ve beslenir. Dört 
gömlek değiştirdikten sonra, olgun larva, prepupa ve pupa olur. 1. dölün yaşam 
süresi 35-40 gündür. 2. döl larvaları korukta, 3. döl larvaları da bağın olgun üzüm 
döneminde zararlı olurlar. Bu zamanda iklim koşulları zararlının gelişme 
isteklerine daha uygun olduğundan bu döllerin gelişme süresi daha kısadır. 
Yurdumuzda genellikle 3 döl verir. Ancak iklim koşulları zararlının isteklerine 
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uygun olan bölgelerde ve yıllarda 4. döl meydana gelebilir. Orta Anadolu’nun bazı 
bağ alanlarında 2 döl vermektedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Salkım güvesi’nin 1. döl larvaları tomurcuk ve çiçeklerde, 2 döl larvaları koruk-
larda, 3. döl larvaları olgun üzüm tanelerinde, eğer 4. döl meydana gelirse, bu 
dölün larvaları da nefernelerde beslenerek zararlı olurlar. 

Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva, tomurcuk ve çiçek içinde beslenir ve bu 
anda salgıladığı ipliklerle tomurcuk ve çiçekleri birbirine bağlayarak çilkimleri 
küme haline getirir (Şekil 199a,b). Zarara uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür. 
Bu nedenle de seyrek taneli salkımlar oluşur. 

Koruk ve olgunlaşma döneminde larva tanenin içinde beslenir (Şekil 199c,d). Bu 
beslenme bir tane içinde olmayıp, birden fazla tanede larvanın yer değiştirmesiyle 
olur. Olgun tanede beslenmede yer değiştirme daha sık olduğundan bir larvanın 
zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır (Şekil 199d). Ayrıca olgun 
tanelerden akan şekerli su saprofit mantarların çoğalmasına da neden olur ve 
meydana gelen zarar kolaylıkla görülür. 

Salkım güvesi doğrudan üründe yaptığı zararla bağların en önemli zararlısıdır. 
Ürünü nitelik ve nicelik yönünden etkiler. Zarar görmüş üzümlerden yapılan 
şarapların kalitesi düşük olur. 

Ülkemizde Salkım güvesi bütün bağ alanlarında bulunur. 

3. KONUKÇULARI 
Salkım güvesi’nin esas konukçusu asma (Vitis vinifera L.)’dır. Defne (Daphne 
gnidium L.), orman asması (Clematis vitalba L.), hünnap (Zizyphus jujuba Mill.), 
böğürtlen (Ribes spp.) konukçuları arasındadır. 

 
a b ©F.Özlem ALTINDİŞLİ 
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Şekil 199. Salkım güvesi’nin tomurcuklarda (a), korukta (b,c) ve salkımdaki (d) 

zararı. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Yumurta-larva parazitoitleri 

Ascogaster quadridentatus Wesm.  (Hym.: Braconidae)  
Ascogaster sp. (Hym.: Braconidae)  

Larva parazitoitleri 
Bassus conspicus Wesm.  (Hym.: Braconidae)  
Campoplex sp.  (Hym.: Ichneumonidae)  
Pristomerus vulnerator Panzer  (Hym.: Ichneumonidae)  
Phytomyptera nitidiventris Rond.  (Dip.: Tachinidae)  

Pupa parazitoitleri 
Meteorus rubens Nees  (Hym.: Braconidae)  
Pimpla contemplator Müll.  (Hym.: Ichneumonidae)  
Pimpla spuria Gray  (Hym.: Ichneumonidae)  
Dicaelotus sp.  (Hym.: Ichneumonidae)  
Theroscopus hemipterus Gray  (Hym.: Ichneumonidae)  

Predatörleri 
Nabis punctatus L.  (Hem.: Nabidae) 
Orius minutus (L.) (Hem.: Anthocoridae) 
O. niger (W) (Hem.: Anthocoridae)  
Chrysoperla carnea (Steph.)  (Neur.: Chrysopidae) 
Salticus scenicus (Clerck)  (Araneae: Salticidae) 
Synegeles dalmaticus (Keyserling)  (Araneae: Salticidae) 
S.dalmatensis (Keyserling) (Araneae: Salticidae) 

c d ©F.Özlem ALTINDİŞLİ ©F.Özlem ALTINDİŞLİ 
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Ballus chalybeius (Walckenaer) (Araneae: Salticidae) 
Evarcha falcata (Clerck) (Araneae: Salticidae) 
Philaeus chrysops (Poda) (Araneae: Salticidae) 
Phlegra fasciata (Hahn)  (Araneae: Salticidae) 
Oxyopes lineatus Latreille (Araneae: Oxyopidae) 
O. heterophthalmus (Latreille)  (Araneae: Oxyopidae) 
Tibellus oblongus (Walckenaer)  (Araneae: Philodromidae) 
Erigone dentipalpis (Wider) (Araneae: Linyphiidae) 
Lepthyphantes zimmermanni Bertkau  (Araneae: Linyphiidae) 
Thomisus onustus Walckenaer  (Araneae: Thomisidae) 
Uloborus walckenaerius Latreille  (Araneae: Uloboridae) 
Steatoda grossa (CL.Koch) (Araneae: Theridiidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Salkım güvesi larvalarının faaliyeti için sıcaklık ve orantılı nem bakımından 
asmanın iç ve alt kısımları daha uygundur. Bu nedenle asmayı askıya almak, 
budama ve aralamayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak, bağı otlu 
bırakmamak, kış temizliğine önem vermek zararlının faaliyetini azaltmak 
bakımından yararlıdır. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Salkım güvesi’nin birçok doğal düşmanı olmasına rağmen, bunların zararlıyı baskı 
altında tutacak yoğunlukta bulunmaması nedeniyle uygulamaya verilen bir yöntem 
yoktur. Ancak larvalarına karşı Bacillus thuringiensis Berl. biyopreparatları 
önerilmektedir. 
5.3. Biyoteknolojik Mücadele (Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği-ÇE) 
Çiftleşmeyi engelleme (ÇE) (Mating Disruption) ya da şaşırtma tekniği 
(Confusion Technique), dişi böcekler çiftleşme çağrısı olarak salgıladığı 
feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana dağıtılması sonucu 
yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere çiftleşme 
amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanabilir. 

Uygulanacak alanın büyüklüğü: Bu yöntemin uygulanacağı bağ ya da bağ 
topluluğu geleneksel bağların ortasında kalıyor ise en az 16 ha, köşesinde kalıyor 
ise en az 12 ha büyüklüğünde olmalıdır. 

Uygulama zamanı: Seçilen alanda birinci dölün ilk kelebeklerinin eşeysel çekici 
tuzaklarda yakalanması ile birlikte hemen uygulanmalıdır. 
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 Uygulama şekli: Her biri 172 mg feromon (E,7-Z,9-dodecadienyl acetate) içeren 
Isonet-L yayıcıları, sıra arasının ortalama 3 m olduğu bağlarda; bağın içerisine sıra 
üzerinde 6.5-7 m de bir ( 1 yayıcı/21-22 m²), kenarlarda 2 m’de bir sürgünlere 

asılmalıdır (Şekil 200).  

Yayıcılar asılırken; bağda yaprak-
lanma arttığında bu yayıcıların göl-
gede kalacak olmasına dikkat edil-
melidir. Ayrıca, bağın içinde veya 
kenarında eğer ağaçlar varsa, olası 
çiftleşmeleri engellemek için her 
ağacın dallarına çepeçevre 2 m’de 
bir, yerden 2 m yüksekliğe yayıcı 
asılmalıdır. Uygulama alanına 80 
m’den daha yakın bir mesafede 
başka bir geleneksel bağ varsa, o 
bağ da 30 m derinliğinde 21-22 m² 
de bir yayıcı asılarak tampon uygu-
laması yapılmalıdır. 

Yan yana birden fazla bağda uygulama yapılması durumunda 
─ İki bağın arası 5 m den az ise aralarındaki kenar sıralara 2 m de bir yayıcı 

asmaya gerek yoktur. 

─ Mesafe 5-10 m arasında ise iki bağın arasındaki kenar sıralara 5 m de bir 
yayıcı asılmalıdır. 

─ Mesafe 10 m den fazla ise iki bağın arasındaki kenar sıralara 2 m de bir 
yayıcı asılmalıdır. 

Uygulama dozu: Çiftleşmeyi engelleme yöntemi zararlı ile mücadelede Isonet-L 
yayıcıları ile 600-650 adet/ha olacak şekilde uygulanabilir. Kenar uygulaması ve 
ağaçlar dahil hektara 750 adet’ten fazla yayıcı asılmamalıdır. 

Yayıcılar asıldıktan sonra Salkım güvesi’nin 1. dölüne ait bulaşma oranı %5’in 
üzerinde ise ÇE yöntemi ile birlikte yararlıların da desteklenip korunması için 1. 
döle karşı biyolojik bir preparat kullanılarak başlangıç popülâsyonu düşürül-
melidir. 

 

5.4. Kimyasal Mücadele 

5.4.1. İlaçlama zamanı 
Salkım güvesi’ne karşı ilaçlama zamanının tespiti için, eşeysel çekici tuzaklar, 
etkili sıcaklıklar toplamı, yumurta açılımının takibi (göz ile kontrol) ve fenolojik 
kayıtlar yöntemlerinden yararlanılır.  

 
Şekil 200. Çiftleşmeyi engelleme yönteminde 

kullanılan yayıcı. 
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a) Eşeysel çekici tuzaklar yöntemi 
Her bölgenin iklim koşullarına göre Salkım güvesi kelebeklerinin çıkması olası 
olan tarihlerde ve 1 Ocak’tan itibaren maksimum sıcaklık toplamının 100°C’ye 
yaklaştığı günlerde, seçilen bağlara birer adet eşeysel çekici tuzak, hektara 1 adet 
olmak üzere, salkım seviyesinde ve hakim rüzgar yönünde asılır. Çekici kapsül 
tuzağın yapışkan yüzeyinin uç kısmına, açık kısmı dışa gelecek şekilde, el 
değmeden özel spatülü ile yerleştirilir (Şekil 201).  

Kapsüller 4-5 haftada bir ayni yöntem içinde değiştirilir ve değişen kapsüller 
bağdan uzaklaştırılır. Bozulan ve eskiyen tuzaklar gerektiğinde yenilenir. Tuzaklar 
ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3, ilk kelebekten sonra haftada 1-2 kez 
kontrol edilir, yakalanan kelebekler sayılır ve kaydedilerek düzenli olarak 
grafiklere işlenir.  

Tuzak kontrollerine hasat sona erinceye kadar devam edilir. Sayımlar sonunda elde 
edilen veriler haftalık olarak değerlendirilip uçuş eğrileri çizilir. Kelebek sayısı 
maksimuma yaklaştığında bağda yumurta kontrollerine başlanır, embriyo gelişmesi 
izlenerek larva çıkışı tahmin edilir. 

 
Şekil 201. Eşeysel çekici tuzak (a) ve yapışkan tabla üzerindeki feromon emdirilmiş 

cezbedici kapsül (b). 

b) Etkili sıcaklıklar toplamı yöntemi 
Günlük ortalama [(minimum°C + maksimum°C)/2] sıcaklık değerleri 1 Ocak’tan 
itibaren Salkım güvesi’nin gelişme eşiği olan 12°C’nin üzerine çıktığı günden 
itibaren etkili sıcaklık toplamları (EST)1 hesaplanmaya başlanır. Günlük ortalama 
sıcaklığın 12°C’nin üzerine çıktığı günler, aradaki farklar kaydedilerek üst üste 
toplanmaya başlanır. Bu değerler 120 gün-derece (g.d.)’ye ulaştığında 1. döl, 520 

1 EST (gün-derece)= ∑[(maksimumºC + minimumºC):2]- 12 
 

a b ©F.Özlem ALTINDİŞLİ ©F.Özlem ALTINDİŞLİ 
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g.d.’ye ulaştığında 2. döl ve Ege Bölgesinde 1047 g.d.’ye yaklaştığında, yumurta 
kontrollerine başlanarak ilk larvanın çıkışı tahmin edilir.  

c) Yumurta açılımının takibi yöntemi 
Tuzaklarda ilk kelebeklerin görülmesinden itibaren çiçek salkımları veya meyve 
salkımlarında haftada 1-2 kez yumurta aranır, bulunan yumurtalar işaretlenip renk 
değişimleri ile ilk larva çıkışları izlenir. Bu amaçla en az 100 salkım incelenir. 

d) Fenolojik kayıtlar yöntemi 
Salkım fenolojisinin, ilk larva çıkışlarının olacağı tahmin edilen tarihte, larva 
beslenmesine uygun olup olmadığı, üzüm çeşitleri arasındaki fenolojik farklılıklar 
dikkate alınır. 

Yukarıda verilen kriterlerden bir veya birkaçının birbirini desteklemesi 
durumunda ilaçlamaya karar verilir. 

Birinci dölde ilaçlama zamanının saptanması 
1) Yumurtaya etkili bir insektisit kullanılacaksa, eşeysel çekici tuzaklarda 

yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş eğrisinde henüz tepe 
noktasının oluşmayıp yükselmenin devam etmesi, larvaya etkili insektisit 
kullanılacaksa uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşması, 

2) Birinci dölde alacakaranlık sıcaklıklarının (gün batımından 3 saat önce ve 
2 saat sonra) üst üste en az iki akşam 15°C’nin üzerinde olması ve sonraki 
günlerde de devamlılık göstermesi halinde yumurta bırakma gerçekleştiği 
için, larvaya etkili insektisit kullanılacaksa bu koşulun oluşması, 

3) 1 Ocak’tan itibaren etkili sıcaklıklar toplamının 120 g.d.’ye yaklaşması 
veya bu dereceyi bulması halinde larva çıkışları başlar. Larvaya etkili 
insektisit uygulaması için etkili sıcaklıklar toplamının 120 g.d.’ye yaklaş-
ması veya bu dereceyi bulması, yumurtaya etkili bir insektisit uygulana-
caksa etkili sıcaklıklar toplamının en geç 95-100 g.d.’ye ulaşması, 

4) Salkım fenolojisinin larvaların beslenmesine uygun çiçek tomurcuğu 
döneminde olması, 

5) Yukarıdaki veriler ışığında belirtilen şartların mevcut olması ile ya bağda 
henüz yumurta bırakılmadan yumurtaya etkili insektisit ya da ilk larva 
çıkışı ile larvaya etkili bir insektisit uygulaması yapılacaktır.  

6) Yapılan kontrollerde Orta Anadolu için %20 bulaşma, diğer bölgeler için 
%1 bulaşma saptanması halinde, ilaçlamanın yapılması gereken  tarih  
üreticiye duyurulur. 

İkinci dölde ilaçlama zamanının saptanması: 
1) Yumurtaya etkili bir insektisit kullanılacaksa, eşeysel çekici tuzaklarda 

yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş eğrisinde henüz tepe 
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noktasının oluşmayıp yükselmenin devam etmesi, larvaya etkili insektisit 
kullanılacaksa uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşması, 

2) Larvaya etkili insektisit uygulaması için etkili sıcaklıklar toplamının 520 
g.d.’ye yaklaşması veya bu dereceyi bulması, yumurtaya etkili bir insektisit 
uygulanacaksa etkili sıcaklıklar toplamının en geç 450-460 g.d.’ye 
ulaşması, 

3) Asmanın fenolojisinin koruk döneminde olması, 

4) Yukarıdaki veriler ışığında belirtilen şartların mevcut olması ile ya bağda 
henüz yumurta bırakılmadan yumurtaya etkili insektisit uygulaması ya da 
ilk larva çıkışı ile larvaya etkili bir insektisit uygulaması yapılacaktır.  

Üçüncü dölde ilaçlama zamanının saptanması: 
1) Yumurtaya etkili bir insektisit kullanılacaksa, eşeysel çekici tuzaklarda 

yakalanan kelebek sayılarına göre çizilen uçuş eğrisinde henüz tepe 
noktasının oluşmayıp yükselmenin devam etmesi, larvaya etkili insektisit 
kullanılacaksa uçuş eğrisinde tepe noktasının oluşması, 

2) Larvaya etkili insektisit uygulaması için etkili sıcaklıklar toplamının 1047 
gün-dereceye yaklaşması veya bu dereceyi bulması, yumurtaya etkili 
insektisit uygulaması tercih edilecekse etkili sıcaklıklar toplamının en geç 
970-980 gün-dereceye ulaşması,  

3) Üzümlerin tatlanma başlangıcı veya olum döneminde olması, 

4) Yukarıdaki veriler ışığında belirtilen şartların mevcut olması ile ya bağda 
henüz yumurta bırakılmadan yumurtaya etkili insektisit uygulaması ya da 
ilk larva çıkışı ile larvaya etkili bir insektisit uygulaması yapılır.  

Ege Bölgesi’nde yumurta kontrolleri sonucu, gerekirse üçüncü döle birden fazla 
sayıda ilaçlama yapılabilir. 

Ancak, tuzak temini mümkün değilse ve sıcaklık değerleri elde edilemiyorsa, ilaç-
lamalar fenolojiye göre yapılabilir. Bunun için, 1. döle karşı çiçek tomurcuğu 
döneminde, 2. döle karşı saçma tanesi iriliğinde veya tanelerin nohuttan büyük 
olduğu devrede, 3. döl için meyve tatlanma başlangıcında veya olgun meyve döne-
minde uygulanabilir. 

 

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 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), hidrolik bahçe 
pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü kullanılır. 
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5.4.4. İlaçlama tekniği 
Kullanılan ilaçların özellikle salkımları kaplayacak şekilde uygulanmasına özen 
gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1. Kimyasal Mücadele 
İlaçlama yapılan bağlarda örnekleme yapılır. Bunun için bağın büyüklüğüne göre 
tesadüfen seçilen 20-50 asmadan salkım örnekleri alınır ve zarar görmüş taneler 
sayılır. Zarar oranı %1 ve daha az ise uygulama başarılı kabul edilir. 

6.2. Biyoteknolojik Mücadele  
Hasattan hemen önce çiftleşmeyi engelleme bağlarının kenarlarında ve ortasında 
100’er salkım/ha tesadüfen kontrol edilerek bulaşma oranı (%) saptanır. Bulaşma 
oranı en fazla %5-6 civarında ise yöntem tek başına yeterli ve başarılı kabul edilir. 
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6. ÇİLEK VE ÜZÜMSÜ MEYVE  
HASTALIKLARI 

 
6.1. FUNGAL HASTALIKLAR 
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AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENDE  
GERİYE ÖLÜM 

Seimatosporium lichenicola (Corda) Shoemaker & Müller 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Fungusun eşeyli formu Clethridium corticola (Funkel) Shoemaker & Müller’dir. 
Askokarplar en az 2 yaşındaki ölü ahududu çubukları üzerinde tek tek meydana 
gelir. Kısa gaga gibi bir uzantıya sahip, 200-300x300 µm boyutundadır. Parafizler 
yoktur. Askuslar 100-200x8-10 µm boyutundadır ve 8 askospor içerir. Silindirik ve 
ince duvarlıdır. Askosporlar renksiz, eliptik, uçları yuvarlaktır. Son hücreler 
uzundur. Genellikle 3 bazen 5 bölmeli olabilmektedir. Askosporların üç bölmeli 
olanları 11-17x5-7 µm, beş bölmeli olanları ise 15-18x6-7 µm boyutlarındadır. 

Eşeysiz üreme organı olan siyah renkli aservuluslar 250 µm çapındadır. Konidio-
forlar dallanmış ve renksizdir. Konidiosporlar 13-15x5.5-6.5 µm boyutunda olup, 
üç bölmeli, uzunca üst hücreler dipteki hücreden daha koyu kahve renklidir. 

S. lichenicola’nın hayat döngüsü tam olarak bilinmemektedir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Lekeler yaz sonu veya sonbaharın başında, önce siyah ve kırmızı ahududularının 
dip sürgünlerinde ortaya çıkar. Böğürtlenlerin 
meyve veren dallarında, özellikle kış zararın-
dan sonra daha belirginleşir (Şekil 202).  

Lekeler, kırmızı ahududu ve böğürtlenlerde 
beyaz küllü ve kırmızımsı kenara sahiptir. 
Etkilenmiş bölgeler genellikle 7-20 cm uzun-
luğunda olup, nadiren gövdeyi sarar. Erken 
aşamadaki enfeksiyonlarda, konukçu dokula-
rındaki rengin bozulması, sadece epidermisin 
altındaki birkaç hücreye uzanır.  

İlkbaharın başında lekeler, kırmızımsı kahve-
rengi aservuluslar içeren noktacıklar oluşturur. 
Bazen, sporulasyon ve aservulusların oluşumu 
bir önceki yılın ağustos sonunda başlayabilir. 
Konidiospor çıkışı olduktan sonra, siyah renge 
dönüşen lekeler, kabuğu çevreler ve enfekteli 
bölgelerde epidermis çatlayabilir ve soyula-
bilir.  
Lekeler öncelikle boğumlarda gelişir, enfeksiyon yapraklardaki yaralardan ve 
yaprak saplarından olabilir. Hastalık Marmara Bölgesi’nde tespit edilmiştir.  

 
Şekil 202. Geriye ölüm hastalığının 

dalda meydana getirdiği 
leke. 
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3. KONUKÇULARI 
Ahududu ve böğürtlen yanında fazla sayıda odunsu konukçulara da sahiptir.  

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.  

– Hastalığın zararı, sert bir budama ile bir sıradaki çubuk sayısını kontrol 
ederek minimuma indirilebilir.  

– Yağmurdan sonra yaprakların ve sürgünlerin hızlı bir şekilde kurumasını 
sağlayacak şekilde yeşil kısımlar budanarak açılıp havalanma sağlanmalıdır. 

– Yabancı otlar kontrol edilmeli, sıra üzeri ve sıra arasındaki özellikle sarılıcı 
yabancı otlar ortadan kaldırılmalıdır. 

– Üretim alanları sık kontrol edilmeli, hastalıklı sürgünler ve yapraklar kesilip 
yakılmalıdır.  

4.2. Kimyasal Mücadele 
Etkili kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 

 

 

 

AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENDE DAL YANIKLIĞI 
Microsphaeropsis olivaceum (Bonord.)Höhn  

(=Coniothyrium olivaceum Bonord) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalığa neden olan fungusun, iki yıllık meyve dallarının köke yakın ölmüş kısım-
larında gömülü olarak yuvarlağa yakın pseudotesyumları bulunur. Pseudotes-
yumlar iki çeperli askusları oluşturur. Her bir askus 8 adet  kahverengimsi 3 
bölmeli askosporları içermektedir. 

Piknit 200-300 µm çapında olup, gömülü durumdadır. Eliptik tek hücreli 4-8x2.5-
5.0 µm boyutunda bol miktarda konidiosporlar meydana getirir. Piknitler boşal-
dıklarında ve çubuk üzerinde kuruduklarında konidial dokular gümüşi gri renk alır.  

Askosporlar nisan sonu ve mayıs aylarında olgunlaşır. Bunların enfeksiyon gücü 
hakkında çok az bilgi vardır. Konidiosporlar yağmur damlacıklarıyla ilkbaharın 
başından sonbahara kadar yayılırlar. Fungus, bitkinin iletim dokularına girebilmek 
için yaraya ihtiyaç duyar. İki yıllık meyve dalları ve dikenlerdeki yaralanmalar ana 
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giriş kapısıdır. Yaralar, dip sürgünleri henüz çok gençken (temmuz ayından önce) 
oluşursa enfeksiyon hızlı olur ve sürgün bir ay içerisinde ölür. Bu erken kayıplar, 
dip sürgünlerinin çoğu etkilenmemiş olursa önemsizdir. Hasatta meydana gelen 
yaralardan oluşan enfeksiyonlar, sonbahar bitene kadar belirti vermeden kalır ve 
sürgünler sağlıklı gibi görünürler ancak, ilkbaharda yan sürgünler gelişmez.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Dal yanıklığı hastalığının tüm belirtileri, yaralarla ilişkilidir. Dıştaki belirtiler, dip 
sürgünler üzerinde genellikle gözle görülmez. Eğer sonbaharın sonuna doğru 
enfekteli dip sürgünlerin kabuk kısmı kazınırsa, yaradan yayılmış kahverengi çizgi 
şeklindeki lezyonlar görülür.  

İlkbaharda bir lezyon, dalın bir tarafı üzerinde birkaç boğum arasında yayılabilir. 
Leke yayılmaya devam ederken, bağımsız yan sürgünlerin solmasına veya yan 
sürgün tomurcuklarının ölmesine neden olur.  

Kış döneminde, bu lekeler çubukların ölümüne sebebiyet verecek şekilde iletim 
demetlerine kadar ilerler (Şekil 190a). Bu çubukların tahribatı ilkbahar sonu veya 
yaz döneminde ortaya çıkarsa, enfeksiyon yerinin üzerinde kalan kısım tamamen 
solar ve aniden ölür. Hasta kısımlar zayıftır ve kırılabilir. Ayrıca çubuklar üzerinde 
enfekteli kısımlarda çatlaklar oluşur. 

   
Şekil 203. Microsphaeropsis olivaceum’un neden olduğu iletim demetlerindeki nekroz (a) 

ve kabuktaki lekelenmeler (b). 

İlkbaharın başlarında kabukta gümüşi gri renk oluşur. Konidiosporların 
oluşturduğu koyu gri lekeler üzerinde piknitler gömülü olarak bulunur. Kış 
boyunca genellikle yeşil kalan böğürtlen gövdelerinde, yaralar etrafında düzensiz 
sınırları olan koyu kırmızı ile mor renkli lekeler görülür. Zaman içinde bu lekelerin 
merkezleri grimsi hale gelmektedir (Şekil 203b).  

Enfekteli dallarda meyve döneminde, yaprak ve çiçekler zayıf gelişir, solar ve 
kurur. Meyveler doğrudan etkilenmemekle birlikte, erken renk değiştirip, 
kahverengileşerek kururlar. 

a b ©Mualla ERKAN ©Mualla ERKAN 
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Hastalık, yağmur, rüzgâr, böcek ve budama aletleriyle yayılır. Fungus 4 yıl 
boyunca hastalıklı bitki artıklarında canlı olarak kalabilmektedir. 
Hastalık Marmara Bölgesi’nde tespit edilmiştir. 
3. KONUKÇULARI 
Ahududu, böğürtlen, akasya, çam, gül, çilek, elma, armut. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır. 
– Bitki yeşil aksamında hava sirkülâsyonunu sağlayacak ve güneş ışınlarının 

bitkilerin arasına girmesine olanak verecek şekilde budama yapılmalıdır. 
– Böcek ve yabancı otlarla iyi bir mücadele yapılmalıdır. 
– Bitkinin yaralanması engellenmelidir. 
– Mevsim başında, dip sürgünler kontrol edilmeli, hastalıklı çubuklar 

yakılmalıdır. 
– Budama toprağa çok yakın kısımdan yapılmalıdır. Fungus kışı bu kısımlarda 

geçirdiği için çubuğun köke yakın kısımları toprak yüzeyinde kalmamalıdır. 
– Hasat sonrası 2 yıllık dallar kesilip yok edilmelidir. 
– Budama aletleri hasta bitkilerden sağlamlara geçerken %10’luk sodyum 

hipoklorit solüsyonuna batırılmalıdır. 
4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 

1. ilaçlama: Tomurcuklar patlar patlamaz  
2. ilaçlama: Dip sürgünler 15-20 cm olunca 
3. ilaçlama: Dip sürgünler 30-40 cm olunca 
4. ilaçlama: Hasattan hemen sonra (meyve veren yaşlı dallar budanıp yok 

edildikten sonra) yapılır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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AHUDUDU SÜRGÜN YANIKLIĞI 
Didymella applanata (Niessl) Sacc. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalığa neden olan etmen bir fungustur. Pseudotesyumlar 200-270 µm çapında 
olup, tam yuvarlak değildir. İçinde silindirik biçimli, 60-70x10-15 µm boyutunda, 
8 sporlu askuslar vardır. Askosporlar 12-18x5-7 µm boyutunda olup, elips şeklinde 
iki hücreli ve üstteki hücresi alttakinden daha geniştir. Tam yuvarlak olmayan 200-
250 µm boyundaki piknitler, pseudotesyumlar arasında kümeler halinde gelişir ve 
görünüşte onlardan ayırt edilemez. Piknitler, tek hücreli, silindirik, renksiz 4-7x2-
3.5 µm olan konidiosporları üretirler. 

Fungus kışı enfekteli çubuklarda miselyum, pseudotesyum ve piknit halinde geçi-
rir. İlkbahar-yaz boyunca, nemli koşullarda, yeni dip sürgünlerin yapraklarını en-
fekte eden askospor ve konidiosporlar meydana gelir. Kahverengi lekeler haziran 
ya da temmuz ayında dip sürgünlerinin alt kısımlarındaki boğumlarda ortaya çıkar. 
Patojen dip sürgünlerin yalnızca alttan üçüncü boğuma kadar, ya da sürgünün 
yarısına kadar olan kısmındaki boğumları enfekte eder. Askosporlar nisan-ağustos 
aylarında doğaya yayılırlar. Olgun yapraklar da enfeksiyona duyarlıdır. 

Fungus, ılık geçen ilkbaharda hastalıklı çubuklar üzerinde, soğuk koşullara göre 
daha fazla pseudotesyum ve piknit meydana getirir ve daha uzun lekeler oluşturur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Yıllık dip sürgünlerin yapraklarındaki enfeksiyonlar, yaprak kenarından başlar ve 
orta damara doğru ilerler. Bunun sonucunda yapraklarda kahverengi renkte, kalın 
sarı sınırları olan “V” şeklinde lekeler ortaya çıkar (Şekil 204a,b). Fungus iki 
yıllık dalların yan sürgünleri üzerindeki yeşil kısımları da etkileyebilir, ancak bu 
durum ender olarak görülür. Enfeksiyon yapraklardan yaprak sapına ve boğumlara 
geçer. Hastalıklı yapraklar genellikle olgunlaşmadan dökülür. Yaprak sapları 
kırılır, fakat kopmadan asılı kalır (Şekil 204c,d). 

Sürgünler üzerindeki boğumların altında ve yandaki gözlerin çevresinde koyu 
kahverenginde 2.0-2.5 cm uzunluğunda lekeler oluşur ve birbirine komşu 
boğumlardan boğum aralarına geçer (Şekil 204a). 

Botrytis cinerea’nin çubuk üzerinde oluşturduğu lekelere benzer şekilde, yeni dip 
sürgünleri üzerinde lekeler meydana gelmektedir. Bu lekeler bazı çeşitlerde mor 
renkte görülür. Ancak B.cinerea lekelerinin bu hastalığınkinden farkı, daha açık 
kahverengi görünüme sahip olmasıdır. Yaz sonu veya sonbaharın başında 
morumsu kahverengi bu lekeli alanlardaki kabuk, uzunlamasına çatlar (Şekil 
205b).  
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Şekil 204. Didymella applanata’nın yaprakta (a,b) ve yaprak sapı ile boğumdaki 

belirtileri (c,d).  

Kışın, sürgünlerdeki bu lekeler gümüşi gri renge dönüşür. Bunların üzerinde 
başlangıçta küçük siyah pseudotesyum ve daha sonra piknitler gelişir.  

Hastalık, kabuğun hemen alt kısmını etkile-
mektedir. Hastalıklı boğumlardaki gözler 
ilkbaharda gelişmeyebilir. Görünüş olarak 
sağlıklı olan yan sürgünler geliştirebilir. 
Böyle sürgünler zayıftır, kış koşullarından 
daha fazla etkilenirler. Hastalık ürün 
kayıplarına neden olmaktadır.  

Hastalık Marmara Bölgesi’nde tespit 
edilmiştir. 

3. KONUKÇULARI 
Ahududu, böğürtlen, böğürtlen-kırmızı ahu-
dudu melezlerinde görülür. Özellikle kırmızı 
ahududular çok duyarlıdır. 

 

 

 

 
Şekil 205. Didymella applanata’nın 

sürgün kabuğunda meydana 
getirdiği lekelenmeler. 

©Mualla ERKAN 

©Mualla ERKAN 

©Mualla ERKAN 

©Mualla ERKAN 

a b 

c d 

a b 

©Mualla ERKAN ©Mualla ERKAN 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Üretim alanında, hava sirkülâsyonu ve ışıklanma engellenmeyecek şekilde 

seyreltme yapılmalı, ancak sıra genişliği 35 cm’yi geçmemelidir. 

– Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.  

– Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. 

– Yağmurdan sonra yaprakların ve sürgünlerin hızlı bir şekilde kurumasını 
temin etmek için, yeşil kısımlar aralanarak havalanma sağlanmalıdır. 

– Aşırı gübrelemeden kaçınılmalıdır. 

– Yabancı otlar kontrol edilmeli, sıra üzeri ve sıra arasındaki özellikle sarılıcı 
yabancı otlar ortadan kaldırılmalıdır.  

– Üretim alanları sık kontrol edilmeli, hastalıklı sürgünler kesilip yakılmalıdır 

– Hasat sonrası 2 yıllık dallar kesilip yok edilmelidir. 

– Damlama sulama kullanılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

1. ilaçlama: Tomurcuklar patlar patlamaz,  

2. ilaçlama: Dip sürgünler 15-20 cm olunca, 

3. ilaçlama: Dip sürgünler 30-40 cm olunca,  

4. ilaçlama: Hasattan hemen sonra (meyve veren yaşlı dallar budanıp yok 
edildikten sonra) yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 
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BÖĞÜRTLENDE DAL VE YAPRAK PASI  
Kuehneola uredinis (Link) Arth. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun spermagonyumları, kırmızımsı lekeler üzerinde, geniş, çıkıntılı püstüller 
(üredosporlar) halindedir. Turuncu-sarı renkli esiyumlar spermagoniyumlarla 
çevrilmiştir. Esiosporlar 18-19x19-23 µm boyutundadır. Püstüller yaprak altında, 
dağınık, tozlu ve ilk oluştuğunda limon sarısı rengindedir (Şekil 206a,b). Yaşlı 
olanlar beyaz renkli olabilirler. 
Üredosporlar 16-19x21-27 µm boyutunda oval, renksiz, dikenli ve tam belli 
olmayan 3-4 ekvatoral açıklığa sahiptir.  
Teliyumlar yaşlı yaprakların altında, üredosporlar arasında dağınık ve soluk deve 
tüyü rengindedir. Teliosporlar (kış sporları) 18-24x85-110 µm boyutunda, 
silindirik, 5-13 hücreli, düzensiz yassılaşmış yada üstleri taç gibi, altları dardır. 
Her bir hücre bir üstteki hücrenin içine doğru uzanmış biçimdedir. Teliosporların 
çeperleri renksizdir. Ayak hücresi renksiz, çok kısa ve yokmuş gibi görülür. 
Fungus kışı, çubuklar üzerinde miselyum olarak ya da latent püstüller halinde 
geçirir. Meyve dallarındaki lekelerde bulunan üredosporlar, gelişme mevsimi 
boyunca aynı ya da farklı meyve dallarındaki yaprakları enfekte eder. Hastalık 
nemli koşullarda gelişir. Sonbaharda meyve dallarının yapraklarında teliyumlar 
oluşur. Çimlenen teliosporlardan oluşan bazidiosporlar, dip sürgünlere ait 
yaprakları enfekte eder. Buralarda spermagoniyumlar ve esiyumlar meydana gelir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Hastalık etmeni, dallarda ilkbaharın sonlarına doğru kabukları yaran limon sarısı 
renginde püstüller meydana getirir (Şekil 206c,d). Yazın başına kadar da meyve 
dallarındaki yaprakların alt yüzünde, küçük sarı püstüller halinde ortaya çıkar 
(Şekil 206a,b). Enfeksiyonun şiddetli olduğu yıllarda, erken yaprak dökümüne 
neden olur. Pas püstülleri meyveler üzerinde nadiren oluşur. Spermagoniyumlar ve 
esyumlar, ekim ve kasım aylarında, dip sürgünlerin alttaki yapraklarında oluşur. 
Çiçekleri etkilemez. 
Hastalık hassas böğürtlen çeşitlerinde ekonomik önemdedir. Şiddetli enfeksiyon-
ların neden olduğu yaprak dökülmeleri, bitkinin zayıflamasına neden olmaktadır. 
3. KONUKÇULARI 
Böğürtlen çeşitleri ve melezleri etmenin konukçularıdır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
İnokulumu azaltmak için, hastalıklı meyve dalları hasat sona erince hemen 
budanarak uzaklaştırılmalıdır.  
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Şekil 206. Kuehneola uredinis’in yapraklarda oluşturduğu püstülleri 

(a,b) ve dallarda meydana getirdiği lekeler (c,d). 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

1. ilaçlama: Dormant dönemde, 

2. ilaçlama: Tomurcuklar patlayıp yeşil uç oluştuğunda, 

3. ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılır. 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 

 

 

a b 

c d 

©Mualla ERKAN ©Mualla ERKAN 
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ÇİLEK, AHUDUDU VE BÖĞÜRTLENDE KURŞUNİ KÜF  
Botrytis cinerea Pers. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hastalığa neden olan fungusun eşeyli formu Botryotinia fuckeliana (de Bary) 
Whetzel’dir.  

Miselyum dallanmış, bölmeli ve renksizdir. Fungusun konidioforları oldukça kalın 
ve 1-5 mm uzunluktadır. Bunlar bitkinin çeşitli organları üzerinde yan yana ve çok 
sık oluşurlar. Konidioforların uç kısımları hariç diğer kısımları koyu renklidir. 
Konidiosporlar üzüm salkımı gibi konidioforlara bağlı olarak bulunurlar. 
Konidiospor çok açık kül renginde olmasına karşın, kitle halindeyken kurşuni 
renkte görünür. Konidiosporlar tek hücreli elipsoit veya yuvarlağımsı şekildedir. 
Bunlar bağlı oldukları konidioforlardan kolayca kopar ve dağılırlar.  

Fungusun meydana getirdiği sklerotlar sert, yassı ve siyah renklidir. Bu organlar 
daha çok meyve üzerinde fungusun meydana getirdiği fungal örtü arasında siyah 
noktacıklar halinde oluşmakta, bazen de yaprak sapı üzerinde görülmektedir. 
Ayrıca topraktaki hastalıklı bitki artıkları üzerinde de çok sayıda sklerot 
oluşabilmektedir. Uygun olmayan koşullara özgü olan bu organlar genellikle 5-7 
mm iriliğinde olup, bazen 1-3 mm boyda olanlarına da rastlanmaktadır. Soğuğa ve 
kuraklığa dayanıklı olan sklerotlar uygun koşulları bulduklarında çimlenerek 
miselyum oluşturmaktadır. Doğada, ilkbaharda gelişen bu miselyum üzerinde de 
konidiosporlar oluşur ve çevreye dağılan konidiosporlar konukçu bitkiyi enfekte 
ederek gelişme ve üremelerini sürdürürler.  

Konidiosporlar en yüksek oranda çimlenme gösterdiği sıcaklık 15-25°C’dir. 
Konidiosporlar ve sklerotlar çok düşük sıcaklık derecelerine dayanıklı olmakla 
beraber, 35°C’nin üzerinde çimlenme güçlerini yitirirler.  

Fungus miselyum ve sklerot halinde kışlamaktadır. Fungus, fakültatif bir parazit 
olup, hastalıklı bitki artıklarında saprofit olarak yaşar. Sklerotlardan ve 
miselyumdan oluşan konidiosporlar, primer inokulum kaynağıdır. 

Konidiosporlar rüzgar ve yağmurla yayılır. Açılmamış çiçekler genellikle enfekte 
olmazlar. Çiçekler açılır açılmaz, enfeksiyonlara duyarlı hale gelir. Fungus çiçek 
yanıklığı yapar. Zarar gören çiçek kahverengileşir ve ölür. Renk değişimi çiçek 
sapına kadar ilerleyebilir. Çiçek dönemindeki latent enfeksiyonlarda, meyve olgun-
laştığında miselyum aktif hale geçer ve tipik meyve çürüklüğü semptomları gelişir.  

Kurşuni küf soğuk ve nemli koşulları sever. Hasat öncesi ve hasat sırasında yağ-
mur ve yağmurlama sulama, hastalık gelişimini teşvik eder. Meyve ne kadar 
olgunlaşırsa tanelerin konidiosporlarla kaplanma ve çürüme şansı o kadar fazladır. 
Hasatın gecikmesi zarar oranını artırır. 
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Rüzgâr hızı, sıcaklık, yağmur ve suyun yüzeyde kalma süresi, Kurşuni küfün 
performansını etkiler. Çünkü bunlar konidiosporların üremesini, yayılmasını, 
birikmesini ve çimlenmesini etkiler. Konidiosporlar geceleri soğuk periyotlarda 
dahi üremeye devam eder. Günün erken saatlerinden itibaren, sıcaklık yükselip, 
orantılı nem düştüğünde rüzgârla yayılır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Hastalık genellikle çiçek, yaprak, yaprak sapı ve meyvede görülmektedir. Çiçeğin 
tüm organları hastalığa yakalanabilmektedir. Çiçeklerin tam açmış olduğu 
dönemde bütün organları ile enfeksiyona uğrayan çiçekler, aniden solarak 
kurumakta ve “Çiçek Yanıklığı” olarak bilinen durum meydana gelmektedir. Eğer 
hava koşulları yağışlı ve nemli giderse; enfeksiyon, çiçeklerden kısa çiçek sapına, 
buradan da ana çiçek sapına geçmektedir. Bazı hallerde ise çiçeğin birkaç taç ve 
çanak yaprağında hastalığın tipik, küçük kahverengi-siyah, kuru nekrotik lekeleri 
görülmekte, zamanla bu lekeler yaprakların her tarafını kaplamaktadır. Enfekteli 
taç yaprakların büyük bir bölümü dökülmektedir. Çanak yaprakların oluşturduğu 
çiçeğin çanak kısmı bazen tümüyle enfekte olmakta ve üzerinde yoğun spor kitlesi 
oluşmaktadır.  

Böğürtlen ve ahudududa, açılmamış çiçekler genellikle etkilenmez. Fakat 
açıldıklarında çiçek yanıklığı olabilir ve özellikle geç ilkbahar donlarından sonra 
nemli koşullarda, fungus ölü çiçekler üzerinde bol spor üretebilir. 

Çilek bitkisinin yaprakları genellikle kurşuni küfe dayanıklıdır. Ancak bitkinin 
hava sirkülâsyonundan uzak alt kısımlarında bazen hastalığa yakalanmış koyu 
kahverengine dönmüş yaprakları görmek mümkündür. Enfeksiyon dipten yukarı 
doğru gelişir ve saplar koyu kahverengi bir renk alır. 

Meyve enfeksiyonları genellikle meyvenin toprak ya da organik materyale temas 
ettiği noktadan başlamaktadır. Bu temas noktasında önce açık kahverengi bir leke 
belirmektedir (Şekil 207a). Lekenin oluştuğu bu bölüm yumuşamakta, parmakla 
dokununca meyve etinden kolayca ayrılmaktadır. Daha sonra bu leke gelişerek tüm 
meyveyi kaplamaktadır (Şekil 207b). Eğer yeterli yağış ya da nem yoksa, bu 
meyveler kuruyarak sertleşmekte ve bitki üzerinde kuru çürüklüğe dönüşmüş 
olarak kalmaktadır (Şekil 207c). Ayrıca bir kısım meyvelerin sapa birleşme 
yerlerinde enfeksiyon görülmektedir. Bu tür enfeksiyonlar, hastalıklı çiçek 
organlarından kaynaklanmaktadır.  

Meyveler, tüm olgunlaşma evrelerinde hastalığa yakalanmakla birlikte, kurşuni küf 
en tahripkâr özelliğini kırmızı olum döneminde göstermektedir (Şekil 208a,b; 
209a). Yağış ve nem yeterli olursa, enfekteli meyveler üzerinde fungusun yoğun 
spor kitlesi görülür (Şekil 207b; 208b,c; 209a). Bitki üzerindeki meyveler olgun-
laştığında, çok az sayıda enfekteli meyvede zaman zaman ıslak bir çürüklük oluşur 
ve bu meyveler, sarımsı kahverengi veya altın rengini alır. Bu çürüklük devresi 
geçiş devresidir ve meyveler kısa sürede grimsi-kahverengi tozlu miselyum ve 
konidiospor kitlesiyle kaplı hale gelir ve hatta meyvenin tamamı etkilenebilir 
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(Şekil 207b; 208a,c; 196a). Çürüklük meyvenin herhangi bir yerinde gelişebilir, 
fakat meyve sapının yakınında daha yaygındır (Şekil 207a; 208a,. Fiziksel herhan-
gi bir zarar, özellikle yağmurlu havalar, hastalığın şiddetini arttırır. Enfekteli tane-
ler hasat edilmeden bırakılırsa mumyalaşır ve meyve sapına asılı kalır (Şekil 207c; 
208c). 

  
Şekil 207. Kurşuni küf’ün çilek meyvesinde meydana getirdiği ilk belirtiler (a), 

lekeli kısmın üstünde spor oluşumu (b) ve mumyalaşmış meyve (c). 

 
Şekil 208. Kurşuni küf’ün çileğin kırmızı olum dönemindeki zararı (a) ve hastalığın 

ilerlemesi ile meyve üzerindeki spor miktarının giderek artması ve 
tamamen kaplanması (b,c). 

 

 
Şekil 209. Kurşuni küf’ün ahududu meyvelerinde (a) ve sürgünlerindeki (b) zarar 

şekli. 

a b c 

a b c 

a b ©Mualla ERKAN ©Mualla ERKAN 
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Çilekte bu hastalıktan ötürü zarar, yağışlı yıllarda %50’ye, duyarlı çeşitlerde ise 
%90’a kadar ulaşabilmektedir.  

Ahududunda sürgünlerdeki simptomlar, yaz ortası veya sonunda dip sürgünlerin 
yaşlı yaprakları üzerinde açık kahverengi lekeler halinde ortaya çıkar. Çubuklar 
üzerinde, günlük sıcaklık değişimiyle ilişkili olarak, patojenin düzensiz gelişmesi 
sonucu oluşan çizgi veya şerit şeklindeki izler, hastalık etmeninin lekeleridir (Şekil 
209b). Sonbaharda dip sürgünler kahverengileştiğinden, sağlıklı dokulardan ayırt 
edilemeyen hastalık lekeleri, sıcaklığın düşmesiyle gri veya beyazımsı renk alarak 
tekrar belirgin hale gelir. Kış süresince epidermisin altında gömülü halde olan 
sklerotlar ilkbaharda, siyah parlak kabarcık şeklinde patlayıp çıkar. Yüksek nemli 
bir periyot süresince, bu sklerotlar, fungusun gri miselyum ve konidiosporlari ile 
kaplanır. Enfekteli boğumlardaki tomurcuklar, daha az ve küçük yan sürgün 
verirler. 

Depolama için gerekli olan yüksek nispi nemde, enfekteli tanelerin yüzeyindeki 
miselyum gelişmesi pamuk gibi veya beyazımsı gridir. Hastalıklı meyveler 
depolarda sağlıklı meyveleri de hastalandırır. 

Kurşuni küf hastalığı ülkemizin tüm çilek, böğürtlen ve ahududu üretim 
alanlarında yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir fungustur. Çilek, ahududu, böğürtlen, asma, incir, turunçgil meyveleri, 
soğan, biber, domates, marul, enginar, erik, fasulye ve başta sardunya, begonya, 
kaktüs ve yıldız çiçeği olmak üzere pek çok süs bitkisi konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Yeni plantasyonlar kurulurken, çukur ve su tutan yerlerde olmamasına özen 

gösterilmelidir.  

– Kurşuni küfe dayanıklı (yaprak ve çiçek sapları dik olarak gelişen, meyve 
dipleri dışbükey olan) çeşitler tercih edilmelidir. 

– Hastalıklı bitki artıkları üretim alanından uzaklaştırılmalıdır.  

– Aşırı vejetatif gelişmeyi teşvik eden gübrelemelerden kaçınılmalıdır. 

– Yabancı otlar temizlenmelidir. 

– Meyveler olgunlaştığında geç kalınmadan hasat edilmelidir. Hasat özellikle 
sabah saatlerinde yapılmalıdır. 

– Hasat sırasında meyvelerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir. 

– Meyvelerin toplandığı kaplar derin olmamalıdır. 
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– Böğürtlen ve ahudududa uygun bir budama ile, bitki içinde iyi bir hava 
sirkülasyonu, bitkinin daha iyi ışık alması, yağmur ve sulamadan sonra bitki 
yüzeyinin daha hızlı kuruması sağlanmalıdır. 

– Böğürtlen ve ahudududa ilk çıkan dip sürgünler budanarak, ikinci 
sürgünlerin daha kuvvetli olması sağlanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Çilekteki ilaçlama programı: 

1. ilaçlama: İlk çiçeklerin %10’u açınca, 

2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açınca, 

3. ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır. 

Böğürtlen ve ahudududa ilaçlama programı: 

1. ilaçlama: Çiçeklerin %5-10’u açınca, 

2. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.  

İlaçlama programlarında son uygulama ile hasat arasındaki süreye 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 
İlaçlamalarda sırt pülverizatörü (motorlu, mekanik, otomatik) kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlar, bitkinin her tarafını kaplayacak, ilaçlanmamış kısım kalmayacak şekilde 
uygulanmalıdır. 
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ÇİLEK KÜLLEMESİ  
Sphaerotheca macularis ( Wallr.:Fr.) Jacz. f.sp. fragariae Peries  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungus obligat bir parazittir. Miselyum beyaz renklidir ve yaprakların alt kısmında 
gelişir (Şekil 210a). Fungus kışı enfekteli ama canlı yapraklarda geçirir. Yeni çilek 
alanları için enfekteli üretim materyalleri primer inokulum kaynağıdır. Hava 
koşulları uygun olduğunda sert, şeffaf konidiospor zincirleri oluşur.  

Hastalığın erken döneminde yaprakçıkların alt yüzeylerinde küçük parçalar 
şeklinde beyaz, ağ benzeri yapılar gelişir. Bu lekelere külleme görünümü veren 
küçük şeffaf sporlar üretilir. Hastalık şiddetli geliştiğinde yaprakçıklar daha çok 
enfekte olur ve ağ benzeri gelişme tüm yaprakçıkların alt yüzeyini kaplar. Aynı 
zamanda fungusa özel fruktifikasyon organları olan kleistotesiyumlar dağınık 
olarak ağ benzeri gelişmelerin ucunda bulunabilir (Şekil 210b).  

 
Şekil 210. Çilek küllemesi’nin yaprağın alt yüzünde gelişen 

miselyumu (a) kleistotesiyumları (b). 

Askosporları içeren kleistotesiyumlar düşük ışık yoğunluğu olan kısa günlerde, 
yüksek nem ve düşük sıcaklık koşullarında oluşur. Bu yapılar önce beyaz olup 
daha sonra siyahlaşır (Şekil 210a). Enfekteli bitkiler üzerinde çoğalan sporlar rüz-
gâr ile taşınarak yeni enfeksiyonlar meydana getirirler. Külleme hastalığının geli-
şimi ve yayılması için orta ve yüksek nem koşulları ile yaklaşık 15-27°C sıcaklık 
uygundur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, çileklerde yaprak sapları, çiçek demetleri, çiçekler ve meyvelerde 
zararlanmalara yol açar.  

Küllemenin yaprak belirtileri çok tipiktir. Duyarlı çeşitlerde yaprakların alt 
yüzeyinde beyaz lekeler şeklinde miselyum gelişir, meydana gelen lekeler zamanla 

a b 
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birleşir ve yaprak kenarları yukarı doğru kıvrılır (Şekil 211a). Çilek tarlalarında 
enfeksiyona bağlı olarak gümüşi bir görünüm oluşur.  

Enfekteli yaprakların alt yüzeyinde kuru, morumsu ya da kahverengimsi lekeler 
gelişir, yaprak üst yüzeyinde ise kırmızı renk değişimi görülür. Değişik zamanlarda 
enfekte olan yaprakların üst yüzeyinde de düzensiz sarı ya da siyah lekeler 
oluşabilir (Şekil 211b). 

 
Şekil 211. Külleme enfeksiyonu sonucu yukarı kıvrılan çilek yaprakları (a), ve 

yapraktaki renk değişimi (b). 

Tüm gelişme dönemlerinde çiçekler ve meyveler enfeksiyona duyarlıdır. Enfekteli 
çiçekler, beyaz külleme sporları ile kaplanır, şekil bozuklukları olur ve ölürler. 
Enfeksiyona bağlı olarak polen üretimi azalır, meyve tutumu az olur. Fungus 
meyve yüzeyinde beyaz misel oluşturarak sporlanabilir. Meyveler sertleşir ve 
olgunlaşma normal değildir. 
Yaprak enfeksiyonları sonucunda yapraklar zararlanır, etmenin misel tabakası 
fotosentezi azaltır, nekrozlar oluşur ve hatta yaprak dökümleri meydana gelebilir. 
Şiddetli enfeksiyonların verim üzerindeki etkisi önemli boyutlardadır. Ürün 
kayıplarına yaprak ve meyve enfeksiyonları yol açmaktadır. Enfekteli meyvelerin 
raf ömrü kısalmakta, kaliteleri azalmakta, kısa sürede kurumaktadırlar. 
Ülkemizde çilek üretilen tüm alanlarda rastlanmaktadır.  
3. KONUKÇULARI 
Yabani ve kültüre alınan tüm çilek çeşitlerinde hastalık görülmektedir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır. 
– Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır. 
– Aşırı sulama ve sık dikimden kaçınılmalıdır.  

a b 
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4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

1. İlaçlama: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde 

2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak, en-
feksiyon koşulları sona erinceye kadar ilaçlamalara devam edilir. 

İlaçlama programlarında son uygulama ile hasat arasındaki süreye 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  
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (motorlu, mekanik, otomatik) kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. 

 

 

ÇİLEK YAPRAK LEKESİ  
Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lindau 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun eşeysiz formu Ramularia tulasnei (Sacc.)’dır. Peritesyumlar, siyah 
renkli ve kısmen gömülü, 100-150 µm çapındadır. Sklerotlar büyüklük ve biçim 
olarak peritesyumlara benzer. Askuslar küçük demetler şeklindedir. Askosporlar 
şeffaf ve ortadan bölmeli iki hücre şeklindedir. Her hücre genellikle iki yağ 
damlacığı içermektedir. 

Fungusun konidiosporları elipsoit-silindirik şekilli, şeffaf ve 20-40x3-5 µm 
boyutlarında olup, bölmesiz veya 1-4 bölmelidir. Çoğunlukla kısa zincirler 
şeklindedir.  

Üç inokulum kaynağı vardır. Bunlar kışı canlı yapraklar üzerindeki lekelerde 
geçiren konidiosporlar, kışı sklerotlar halinde geçirenlerden oluşan konidiosporlar 
ve peritesyumlarda oluşan askosporlardır. 

Konidiosporlar iklim koşullarının uygun olduğu, enfeksiyonun süreklilik 
gösterdiği yıl ve yerlerde özellikle ilkbaharda, yaprakların her iki yüzeyinde ve 
diğer bitki kısımlarında oluşan lekelerde bol miktarda bulunur. Böylece daha yaşlı 
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lekeler her mevsimde genç bitkileri enfekte edecek inokulumu sağlamaktadır. 
Konidiosporlar sıçrayan su damlacıkları ile yayılmaktadır. Konidiosporların çim-
lenmesiyle oluşan çim borucukları, yaprağın her iki yüzeyindeki stomalardan, giriş 
yapar. Nadiren yaprak epidermisinden de giriş olabilmektedir. Konidioforlar, epi-
dermisin altındaki yoğun miselyum kitlelerinden salkımlar şeklinde ve çoğunlukla 
stomalardan çıkarlar. 

Sklerotlar, kış boyunca enfekte olmuş ölü yapraklar üzerinde bolca oluşarak, 
ilkbaharda konidiosporları meydana getirirler. 

Peritesyumlar, kışı geçirmiş yaprakların çoğunlukla alt yüzeylerinde oluşmaktadır. 
Askuslardan çıkan askosporlar rüzgârla dağılır. Ancak askosporlar, konidiosporlar 
gibi önemli bir primer inokulum kaynağı değildir. 

Fungus sıçrayan su damlaları ile yayıldığı için, aşırı yağış hastalığı arttırır. 
Yapraklar üzerindeki lekelerde konidiospor oluşumu için 15-20°C sıcaklık 
gerekmektedir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, yaprak lekesi şeklinde görülür. Ancak, taç ve çanak yapraklarda, 
stolonlarda ve meyve sapları üzerinde de lekelere rastlanmaktadır. Lekeler ilk 
görüldüğü zaman yaprak yüzeyinde küçük koyu erguvani belli belirsizdir. Lekeler 
3-6 mm çapa gelince, orta kısımları kahverengileşir, kısa bir süre sonra grileşir, 
sonuçta genç yapraklarda açık kahverengi, yaşlı yapraklarda beyaz renge dönüşür. 
Nekrotik alan, erguvan kırmızısı-kahverenginde belirli bir sınırla çevrilir. Lekeler 
yaprağın alt yüzeyinde de bellidir, fakat renk yoğunluğu azdır. Çok sayıdaki leke 
birleşerek yaprağı kurutur (Şekil 212). 

Belirtilerin ortaya çıkması, hem çilek türü ve çeşidine hem de etmenin ırkına 
bağlıdır. Duyarlı çeşitlerde, yaprak ve yaprakçığın önemli bir kısmını kaplayan 

lekeler görülür. 

Enfekteli taç ve çanak yapraklar, 
stolonlar, meyve demetleri üzerindeki 
lekeler, normalde yaprağın üst 
yüzeyinde oluşanlara benzer. Enfekte 
olmuş meyveler üzerinde yüzeysel 
siyah lekeler ortaya çıkar. Hastalıklı 
doku, kahverengimsi siyah renkte, sert 
ve derimsi haldedir. Meyvede çürüme 
ve üründe kayıp olmamasına rağmen, 
kalite düşer. 

Ülkemizde çilek üretilen tüm 
alanlarda rastlanmaktadır.  

 

 
Şekil 212. Çilek yaprak lekesinin çilek yaprak-

larında meydana getirdiği belirtiler. 
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3. KONUKÇULARI 
Konukçuları çilek ve parmak otu (Potentilla manspeliensis)’dur. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel önlemler 
– İyi drene edilmiş topraklarda çilek yetiştirilmelidir. 

– Bitkiler arasında iyi bir hava sirkülâsyonu sağlanmalıdır.  

– Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır. 

– Kış süresince bitki üzerinde kalan enfekteli yaşlı yapraklar, hastalığın 
inokulum kaynağının azaltılmasına yardımcı olması bakımından, ilkbahar 
büyüme dönemi başlamadan önce tarladan uzaklaştırılmalıdır. 

– Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele  
Ülkemizde henüz ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünü bulunmamaktadır. 

 

 

 

ÇİLEKDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium oxysporum Schlecht., 
Macrophomina phaseoli (Maub.) Ashby, Pythium sp., 
Coniothyrium hirum, Hainessia sp., 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Cylindrocarpon sp. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Çilek kök çürüklüğü hastalığının oluşumunda birden fazla patojen etkili 
olmaktadır. Ancak bazı bölgelerde bir hastalık etmenine çeşit, gelişme periyodu, 
izolasyon yapılan bitkinin kök kısmı, toprak ve iklim koşulları esas olmak üzere 
daha sık rastlamakta mümkündür. Hastalıklı köklerden Rhizoctonia solani, 
Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseoli, Pythium sp.türleri yaygın olarak 
izole edilirken Coniothyrium hirum, Hainessia sp., Alternaria alternata, Cylindro-
carpon sp. daha az sıklıkla izole edilmiştir.  

Hastalık etmeninin farklılığı yanında kök çürüklüğü oluşumunda, toprak suyunun 
birikmesi, patojen fungus kombinasyonu, topraktaki 02 azlığı ve sıcaklık gibi 
faktörler de (düşük ve yüksek) hastalık gelişiminde etkili bulunmuştur. Çilekte 
beslenmeyi sağlayan saçak kökler, O2 azlığına çok duyarlıdır. Toprakta uzun süreli 
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su birikimi sonucu bu kökler ölürler. Bu köklerin yerine kısa kalın yeni kökçükler 
oluşur ki bunlar O2 azlığına daha toleranslıdır. Kil içeriği fazla topraklarda bu tür 
zararlanmalar daha fazla olacağı için hastalık daha yaygındır.  

Hastalık gelişimini etkileyen diğer bir faktörde sıcaklıktır. İlkbahar büyüme döne-
minde hava koşulları uygun olduğunda bitki hastalık nedeni ile köklerin bir 
kısmını kaybetse de yeni kök oluşumu ile canlılığını sürdürebilmektedir. Ancak 
patojenlerin aktif olduğu bu dönemde yüksek sıcaklıkların olması durumunda 
(yaklaşık 30°C ve üzeri sıcaklıklar da) hızlı su kaybı nedeni ile bitkide dayanıklılık 
azalacağından bitki ölümleri daha yaygın olarak görülmektedir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Bitkilerdeki başlıca hastalık semptomları; önceleri gelişmede durgunluk, yaprak 
yüzeylerinin küçülmesi, yaprak saplarının kısalması hastalık ilerledikçe 
yaprakların kuruyup bitkilerin solması şeklindedir. Toprak altı aksamında ise 
hastalık nedeni ile önce saçak kökler hızla siyahlaşıp çürürler. Kabuğun kolayca 
soyulması hastalığın en tipik özelliğinden biridir. Kökler zararlandığında bitki 
büyümesinde bir duraklama, yapraklarda kısalma ve küçülme görülür. Hastalık 
ilerledikçe ana köklerin siyahlaşıp çürümesi saçak köklerin yoğun ölümü ile bitki 
canlılığını ve verimini yitirmekte ve birden ölmektedir. Bitkiler generatif dönemde 
hastalığa daha duyarlı hale gelmekte, bu sırada yetiştiricilikte oluşabilecek bir 
aksama (özellikle sulama) önemli oranda bitki ölümlerine yol açabilmektedir. 
Ayrıca hava sıcaklığının aniden artması da hastalığı hızlandırmaktadır.   

Çilek kök çürüklüğü hastalığı özellikle aynı alanda intansif monokültür halinde 
yapılan çilek tarımının önemli sorunlarından biridir. Hastalık kış dikimi yapılan ve 
3-5 yıl aynı alandan üretim sağlanan alanlarda %30-35 oranında yaygındır.  

3. KONUKÇULARI 
Hastalık kompleksini oluşturan etmenlerin çok sayıda konukçusu olmakla beraber 
bu hastalık kompleksi çilekte görülmektedir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

─ Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.   

─ Aynı bitkilerle iki yıl üretimi amaçlayan frigo bitkilerle yaz dikim sistemine 
göre çilek yetiştiriciliği yapılmalıdır.  

─ Hastalıklı bitkiler üretim alanından uzaklaştırılmalıdır.  

─ Yetiştiricilik uygulamalarına dikkat edilmelidir.  

─ Taban suyu yüksek alanlarda yetiştiricilik yapılmamalıdır. Damla sulama 
sistemi tercih edilmelidir. 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 364 

T 
A 

G 
E 

M



 ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                 CİLT IV 

4.2. Fiziksel Önlemler 
Çilek dikimi yapılmadan önce karıklar hazırlanarak sıcak yaz ayları süresince 
solarizasyon uygulanmalıdır.  

 

4.3. Kimyasal Mücadele 

4.3.1. İlaçlama zamanı 
Dikimden önce toprak uygulaması veya fidelerin ilaçlanması şeklinde yapılmalıdır.  

4.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Ülkemizde henüz ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünü bulunmamaktadır. 

4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlacın özelliği dikkate alınarak amaca uygun ve kullanma talimatında belirtilen 
aletler seçilmelidir.  

4.3.4. İlaçlama tekniği 
Toprak ilaçlaması veya fidelerin daldırması şeklinde yapılmalıdır.  
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7. ÇİLEK ZARARLILARI 
 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT  IV                  ÇİLEK ZARARLILARI  

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 368 

T 
A 

G 
E 

M



 ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                   CİLT IV 

ÇİLEKTE ÇİÇEKTRİPSİ  
Frankliniella intonsa Tryb., F. occidentalis (Perg.)  

(Thysanoptera: Thripidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Çiçektripsleri (Frankliniella spp.), 0.9–1.3 mm büyüklüğünde, oldukça küçük, ince 
uzun ve hareketli böceklerdir. Ağız yapıları, törpüleyici-emicidir. Larva ve erginler 
şekil olarak birbirine benzer. Larvaları kanatsızdır. Erginler ise iki çift kanatlı 
olup, kanatların kenarlarında saçak şeklinde kıllar bulunur. Kanatlar, dinlenme 
halindeyken vücudun üzerinde uzunlamasına katlı halde durur. Erkekler, dişilerden 
daha küçük (~1 mm) ve daha ince yapıdadır.  

F.intonsa: Dişi bireyleri, koyu kahverenginden siyahımsı kahverengiye kadar 
değişen renktedir. Gözlerin etrafı açık renkle çevrelenmiştir. Anten segment-
lerinden; 1. ve 2. segment ile 6.-8. segmentler siyah; 3.-5. segmentler ise sarı 
renktedir. Bacaklar sarı, orta ve arka tibialar donuk gri renktedir. Kanatlar açık, 
özellikle uçları açık sarımsı gri renktedir. Dişilerin vücut uzunluğu 1.2-1.3 mm’dir.  

Erkek bireylerde baş kahverengi-açık sarı, toraks koyu sarı ve abdomenin üst kısmı 
açık gri renkte olup, üzerleri gri noktalarla kaplıdır. Antenin ilk beş segmenti 
sarımsı renkte olup, 5. segmentin son kısmı açık gri renkte, 6.-8. segmentler ise 
koyu gri renklidir. Kanatlar donuk sarı renkte, ön kanatlardaki kostada 20-23 adet, 
ana damarda 18-21 adet ve yan damarlarda ise, 14-15 adet siyahımsı kıl 
bulunmaktadır. Bütün kıllar koyu siyahımsı renktedir. Erkeklerde vücut uzunluğu 
0.88-1.3 mm’dir. Larvaları beyazımsı sarı renkte olup, kanatsız ve yaklaşık 1.0-1.5 
mm boyundadır. Pupa açık sarı renkte ve yaklaşık 1 mm büyüklüğündedir. F. 
intonsa’nın laboratuar koşullarında yılda 22 döl verdiği belirlenmiştir. 

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

Larvalar 10-14 günde iki kez gömlek değiştirerek prepupa olur. Prepupa dönemin-
den iki gün sonra pupa ve pupa döneminden 4-11 gün sonra da ergin olur. 

Dişiler yumurtalarını çiçek ve yapraklara doku içerisine bırakır. Bir dişi 40-60 adet 
yumurta bırakabilir. Yumurtalar fasulye biçiminde ve çok küçüktür (~300 mikron). 
En uygun yumurta bırakma sıcaklığı 28°C’dir. Yumurtadan ergin oluncaya kadar 
geçen süre 15-30 gündür. Larva, genellikle toprakta pupa olur. Ancak, nadiren de 
olsa tüylü yapraklı bitkilerin dokusu içerisinde pupa olurlar. Hakim tür F. intonsa 
olmakla birlikte F. occidentalis’in de çilek alanlarında bulunduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 213. Çiçek tripsi (F. occidentalis) ergini(a) ve farklı 

dönemlerdeki çiçek tripsleri (b). 

Kışı ergin halde toprakta ve çeşitli bitkiler üzerinde geçirir. Çiçek tomurcuklarının 
oluşmaya başlamasıyla birlikte diğer konukçularından çileğe geçerler ve çiçek 
döneminde (nisan–haziran) yoğunlukları artar. Tripsler, uçuş faaliyetini en fazla 
günün serin saatlerinde yaparlar. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Çiçek tripsleri, çilekte tomurcuklar açtıktan hemen sonra beslenmeye başlar. 
Bunlar, çileğin çiçek ve meyvesinin bitki özsuyunu emerek, çiçek dökümü ile 
verim düşüklüğüne, meyvenin küçük, sert ve çekirdekli (tohumlu) olmasına, 
düzensiz olgunlaşmasına, bronzlaşmasına ve şekil bozukluğuna neden olarak, 
ürünün pazar değerini düşürmektedir.  
Çilek meyvesi gelişip büyürken, tohumlar arasındaki dokuda yaptıkları emgi 
sonucunda ölen yüzey hücrelerinden dolayı meyvede bronzlaşma meydana gelir.  
Yüksek popülâsyonlarda %90 oranında zarar yapabilirler. Ancak, düşük 
yoğunluklarda; çileklerdeki bronzlaşma, fizyolojik nedenlere bağlı olarak ilaç 
fitotoksitesi veya mayıs-temmuz aylarında görülen yüksek sıcaklıkların neden 
olabileceği zarar belirtileri ile karıştırılabilmektedir.  
Tripsler, emgi yerlerinden stiletleri yardımıyla çilek bitkisine değişik bakteri, 
mantar ve virüs [Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt tospovirus-
TSWV)] hastalıklarını bulaştırarak dolaylı yoldan da zararlı olmaktadır.  
Çiçek tripsleri, kıyı şeridine yakın yerlerde bulunur. Kıyı kesiminde ocak ayı 
dışında tüm yıl boyunca, iç bölgelerde ise mart–eylül döneminde görülürler. 
Tripsler, rüzgârın da yardımıyla uzun mesafelere taşınır. 
3. KONUKÇULARI 
Çiçek tripsleri polifag türlerdir. Pamuk, turunçgil, kuşkonmaz, taş yoncası, üçgül, 
domates, bamya, biber, fasulye, soya, kavun, karpuz, patlıcan, böğürtlen, karanfil, 
krizantem ve birçok süs bitkisi ile çiçekli yabancı otlar, tripslerin önemli 
konukçuları olarak belirlenmiştir. 

a b 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Predatörleri: 

Orius sp.  (Hem.: Anthocoridae) 
Adalia bipunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
Coccinella septempunctata L.  (Col.: Coccinellidae) 
Syrphus sp.  (Dip.: Syrphidae)  
Chrysoperla carnea (Steph.)  (Neur.: Chrysopidae)  

Orius sp.’nin çiçek tripslerinin önemli bir predatörü olduğu saptanmıştır.  

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Çiçek tripsleri ile mücadelede kültürel tedbirlere önem verilmelidir. Bunun için; 
zararlının yoğun olarak çıktığı alanlarda, yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir. 
Çünkü Çiçek tripslerinin konukçuları arasında çiçekli yabancı otların çok önemli 
olduğu ve bunlardan kültür bitkilerine geçerek zarar yaptıkları belirlenmiştir. 
Ayrıca, çilek tarlası içerisinde ve etrafında zararlının diğer konukçularının 
bulundurulmamasına özen gösterilmelidir. 
5.2. Kimyasal Mücadele 
Çiçek tripslerine karşı doğrudan kimyasal mücadele önerilmesi yerine, diğer 
zararlılar (Kırmızı örümcek, Yaprakbiti vb.) ile entegre edilmesi ana hedef 
olmalıdır. Çabuk direnç geliştirmeleri nedeniyle, bilinçsizce ve yoğun ilaç 
kullanımından kaçınılmalıdır.  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Tripslere karşı mücadele zamanını belirlemek amacıyla, çilek tarlası farklı yön-
lerde rasgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir.  
Zararlı, bitkinin çiçeklenme döneminde zarara neden olduğundan, en erkenci 
çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontroller yapılmalı ve 
örneklemeler tüm çeşitlerde çiçekler açıncaya kadar devam etmelidir.  
Kontroller sonucunda, popülâsyon yoğunluğu ortalama 10 trips/çiçek olduğunda, 
kimyasal mücadeleye karar verilmelidir. Sayımlarda, çiçekler beyaz bir tepsi içeri-
sine silkelenmeli veya içerisinde birkaç damla etil asetat emdirilmiş pamuk bulu-
nan bir kavanozda yaklaşık 1.5 saat bekletilerek yere düşen tripsler sayılmalıdır.  
İlaç uygulamaları, çiçeklenme dönemindeki polinatör böceklerin korunması açısın-
dan, polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin 
%10’u çiçek açmadan önce yapılmalıdır.  
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu), sırt atomizörü veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılır. 
5.2.4. İlaçlama tekniği 
Kimyasal mücadelenin başarısı ve ilacın etkinliğini arttırmak için ilaçlamalar, bitki 
çiçeklerinin açık olduğu günün erken saatlerinde çiğ kalktıktan hemen sonra ve 
rüzgârsız havada yapılmalıdır. Çiçeklerin içerisi ve yaprakların alt yüzeyi kaplama 
ilaçlanmalıdır. 
6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İlaçlamadan 5-7 gün sonra yapılacak kontrollerde, zararlı yoğunluğu ilaçlama eşiği 
(10 trips/çiçek)’nin altında ise, uygulama başarılı kabul edilir. 

 

 

 

ÇİLEKTE KIRMIZIÖRÜMCEKLER 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) 
Pamuk kırmızıörümceği (T. cinnabarinus Boisd.) 

(Acarina: Tetranychidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae): Esas rengi yeşilimsi sarı olup, 
ergin dişilerin boyu 0.3-0.5 mm kadardır. Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta 
birer adet siyah leke vardır. Bu benekler çeşitli şekillerde olabilir ve nadiren arka 
uca doğru yayılır. Erkekler, dişilerden daha küçük ve abdomenleri arkaya doğru 
incelir. Kışı geçirecek dişiler portakal veya kiremit rengini alır. Vücut kılları 
oldukça belirgin olup, deri üzerinden tek tek diken gibi çıkar. Vücudu 
yuvarlakçadır. Yumurtaları inci tanesi gibi beyazımsı, şeffaf ve tamamen 
yuvarlaktır. Açılmaya yakın koyulaşır yani parlak sarı yeşil bir renk alır. Yeni 
çıkan larva renksizdir, üzerinde hiç benek yoktur. Beslenmeye başladıktan sonra 
sırtının sağ ve solunda benekler belirir (Şekil 214a,c,d). 

Pamuk kırmızıörümceği (T. cinnabarinus): Ergin dişilerin boyu 0.4 mm kadar 
olup, karmen kırmızısı renktedir. Vücutlarının dorsal kısmında dört parçalı siyah 
leke vardır. Kırmızı uçlu olan bacakları ve vücutları kıllıdır. Erkeklerin boyu, 
İkinoktalı kırmızıörümcek’de olduğu gibi, dişilerden daha küçük olup abdomenleri 
geriye doğru daha incedir (Şekil 214b). 
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Tarla kenarlarındaki yabancı otlarda kışı geçiren kırmızıörümcekler, ilkbaharda 
havaların ısınması ile çeşitli kültür bitkilerine taşınırlar. Dişi kırmızıörümcekler 
çiftleşmelerini takiben yaprakların alt yüzüne yumurta bırakmaya başlarlar. Dişiler 
yapraklar altında önce yumurtalarını içine bırakacakları ağlarını örerler. Ağların 
çokluğu kırmızı örümcek popülâsyonunun yoğun olduğunu gösterir. Bir dişi, ömrü 
boyunca 100-150 yumurta bırakır. İklim şartlarına göre bir dölünü 10-20 günde 
tamamlar. 

Zararlı popülâsyonu, açıkta yetiştirilen çileklerde genellikle nisan ortalarından 
itibaren yükselmeye başlamakta, mayıs boyunca popülasyon en yüksek 
seviyelerine ulaşmakta ve haziran başlarından itibaren popülasyon düşmektedir. 

 

 
Şekil 214. T.urticae’nin ergin dişileri (a), T.cinnabarinus’un ergin 

dişileri (b), T.urticae’nin erkeği ve kırmızı örümcek 
yumurtaları (c), T.urticae’nin farklı dönemleri (d). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Kırmızıörümcekler, çileğin genellikle yaprakları altında beslenerek, mezofil 
hücrelerine zarar verirler. Bu zarar sonucu, yapraklarda önce küçük sarı benekler, 
daha ileri dönemlerde yaygın şekilde bronzlaşmalar görülür.  

Yoğunluğun yüksek olduğu durumlarda, yaprak ve meyvelerin normale göre daha 
küçük kalmasına, bitkinin bodurlaşmasına, bazen de ölümüne yol açar; üründe 
%50’ye varan oranlarda kayba sebep olabilir. 

Ülkemizde çilek yetiştirilen alanlarda yayılış gösterirler. 

3. KONUKÇULARI 
Bu zararlılar polifag olup, konukçularının olduğu hemen her yerde bulunur. T. 
urticae ve T. cinnabarinus, çilekten başka pamuk, fasulye, patlıcan, biber, kavun, 

b a 

c d 
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karpuz, yerfıstığı vb. özellikle tek yıllık kültür bitkilerinde zararlı olur. Ayrıca, 
yabancı otlar ve bazı meyve ağaçları ile süs bitkilerinde de zaman zaman 
görülmektedir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Predatörleri: 
Deraeocoris punctulatus (Fn.)  (Hem.: Miridae) 
Nabis pseudoferus Rem.  (Hem.: Nabidae) 
N. punctatus Costa (Hem.: Nabidae) 
Orius spp. (Hem.: Anthocoridae) 
Scolothrips longicornis Priesner  (Thys.: Thripidae)  
Stethorus gilvifrons Muls.  (Col.: Coccinellidae)  
Therodiplosis persicae Kieffer. (Dip.: Cecidomyiidae) 

Phytoseidler (Acarina: Phytoseiidae) 
S. longicornis, S. gilvifrons ve Phytoseid akarlar kırmızı örümceklerin önemli 
doğal düşmanlarıdır. 

Kırmızıörümcek predatörlerinin varlığı, mevsim başından itibaren zararlı ile 
birlikte kontrol edilir. Zararlı yoğunluğunun durumuna göre doğal düşmanların 
etkinliği belirlenir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
Çilek tarlası mevsim başından itibaren düzenli kontrol edilerek, bitkilerin özellikle 
dip yaprakları incelenir. Kırmızıörümceklerin küme halinde görüldüğü yaprak ve 
yaprakçıklar toplanarak yok edilir. 

Tarla kenarları ve bitki çevresindeki yabancı otlarla gerekli mücadele yapılmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla 
mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli, eğer 
kimyasal mücadele gerekiyorsa, doğal düşmanlara yan etkisi en az olan ilaçlar 
tercih edilmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

5.3.1. İlaçlama zamanı 
Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek 
alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden 
önce) kırmızıörümcek görüldüğünde bir ilaçlama yapılır. Erken dönem 
uygulaması, kullanılan ilaçların meyvelerde kalıntı bırakmaması açısından daha 
güvenlidir. 
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Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, 
mevsim içerisinde ilaçlama yapılabilir. Bunun için, açıkta yetiştirilen çilek 
alanlarında, yapraklar mevsim başında, mart sonu-nisan başında başlayarak 3-5 
gün aralıklarla düzenli olarak kontrol edilir. Kırmızıörümcekler mevsim başında 
bazı bitkilerde yoğun olarak ortaya çıktığından öncelikle bu bitkilerin ve 
çevresinin ilaçlanması yeterli olur. Daha sonra zararlı popülâsyonunun yaygınlık 
göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin özellikle alt ve orta 
bölümlerinden olmak üzere tesadüfen alınan en az 50 yaprakçık incelenir. 
Yaprakçık başına, hareketli dönemde ortalama 15 ve üzerinde kırmızıörümcek 
tespit edilmesi halinde ilaçlamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen 
sonra ilaçlama yapılır. 

Uygulamadan sonra zararlı popülâsyonu sürekli izlenerek, gerektiğinde aynı 
esaslara göre uygulama tekrarlanabilir. Bütün ilaçlamalarda, insan ve çevre sağlığı 
yönünden spesifik akarisitler dışında başka bir ilaç kullanılmamalıdır. 

Kullanılan ilacın kalıntı durumu dikkate alınarak, uygulamalardan sonra, son 
ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek meyveler hasat edilmelidir. 

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

5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama sırasında iyi bir kaplama sağlanmasına ve yaprakların özellikle alt 
yüzlerinin iyice ıslatılmasına özen gösterilmelidir. 

6. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Uygulamadan sonraki günlerde yapraklardaki emgi lekelerinde, ilaçlama 
yapılmayan bitkilere göre çoğalma görülmediği takdirde, kimyasal mücadele 
başarılı kabul edilir. 
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8. İNDEKS 
(CİLT IV) 

 
(TÜRKÇE-BİLİMSEL) 
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Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina)  ……………………………………………….. 99 
Ahududu ve böğürtlende dal yanıklığı [Microsphaeropsis olivaceum 
(=Coniothyrium olivaceum)]  ……………………………………………………. 

 
346 

Ahududu ve böğürtlende geriye ölüm (Seimatosporium lichenicola)  …………... 345 
Ahudududa kurşuni küf (Botrytis cinerea)  ……………………………………… 354 
Ahudududa sürgün yanıklığı (Didymella applanata)  …………………………… 349 
Akarlar (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  ………………………….. 102 
Akdiken akarı (Tetranychus viennensis)  ………………………………………... 102 
Akdiken (Alıç) yaprakbükeni (Archips crataeganus)  …………………………... 242 
Alternarya meyve çürüklüğü (Elma) [Alternaria alternata (=Alternaria tenuis)] . 27 
Altın kelebek (Euproctis chrysorrhoea)  ………………………………………… 109 
Amerikan beyazkelebeği (Hyphantria cunea)  ………………………………….. 113 
Antepfıstığı dipkurdu (Capnodis cariosa)  ………………………………………. 191 
Armillarya kök çürüklüğü (Armillaria mellea)  ………………………………..... 5 
Armut kaplanı (Stephanitis pyri)  ………………………………………………... 117 
Armut karalekesi (Venturia pirina)  ……………………………………………... 7 
Armut kırmızı kabuklubiti  (Epidiaspis leperii)  ………………………………… 120 
Armut memelipası (Gymnosporangium fuscum)  ………………………………… 9 
Armut psillidi (Cacopsylla pyri)  ………………………………………………… 122 
Armut testereliarısı (Hoplocampa brevis )  ……………………………………… 198 
Armut ve elmada memeli pas   ………………………………………………….. 9 
Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella)  ……………………………….. 226 
Armut yaprakuyuzu (Eriophyes pyri)  …………………………………………… 127 
Armutta kahverengi leke [Diplocarpon mespili (=Fabraea maculata)]  ………... 15 
Asma ağustosböceği [Klapperichicen (Chloropsalta) viridissima]  …………….. 295 
Asma gövde çukurlaşma hastalığı (Rugose Wood Complex)  …………………... 287 
Asma hortumluböcekleri (Megamecus spp.)  …………………………………… 304 
Asma tripsi (Drepanothrips reuteri)  ……………………………………………. 307 
Asma yaprak kıvrılma virüsleri (Grapevine leafroll-associated closteroviruses -
GLRaVs)  ………………………………………………………………………… 
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Asma yelpaze yaprak virüsü (Grapevine fanleaf nepovirus)  …………………… 290 
Ateş yanıklığı (Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında) (Erwinia amylovora)  ... 69 
Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi)  …………………………………… 102 
Ayva monilyası (Mumya) (Sclerotinia linhartiana)  ……………………………. 13 
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Ayva ve armutta kahverengi leke [Diplocarpon mespili (=Fabraea maculata)]  .. 15 
Badem gözkurdu (Anthonomus amygdali)  ……………………………………… 195 
Badem yazıcıböceği (Scolytus amygdali)  ……………………………………….. 248 
Bağ antraknozu (Elsinoe ampelina)  …………………………………………….. 259 
Bağ çadırtırtılı (Arctia villica)  …………………………………………………... 297 
Bağ gözkurdu (Theresimima ampelophaga)  ……………………………………. 298 
Bağ kahverengi tripsi (Haplothrips globiceps)  …………………………………. 307 
Bağ küllemesi (Uncinula necator)  ……………………………………………… 261 
Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp.)  ………………………………………. 304 
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)  …………………………………………… 265 
Bağ pirali (Sparganothis pilleriana)  ……………………………………………. 326 
Bağ salkım maymuncuğu (Strophomorphus ctenotus)  …………………………. 300 
Bağ tripsi (Anaphothrips vitis)  ………………………………………………….. 307 
Bağ tripsleri  ……………………………………………………………………... 307 
Bağ üvezi [Arboridia (=Erythroneura) adanae]  ………………………………... 310 
Bağ yaprakuyuzu [Colomerus (Eriophyes) vitis]  ……………………………….. 313 
Bağda haziranböcekleri (Polyphylla spp.)  ………………………………………. 316 
Bağda İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)  ……………………….. 319 
Bağda kav (Eska) (Stereum hirsutum, Phellinus sp., Phaeoacremonium 
chlamydosporum)  ……………………………………………………………….. 
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Bağda kök uru (Agrobacterium vitis)  ………………………………………………… 281 
Bağda kurşuni küf (Botrytis cinerea)  …………………………………………… 273 
Bağda ölükol (Phomopsis viticola)  ……………………………………………… 275 
Bağda unlubit (Planococcus citri, P. ficus)  ……………………………………... 323 
Baklazınnı [Tropinota (=Epicometis) hirta]  …………………………………….. 129 
Bakteriyel kanser ve zamklanma (Sert çekirdekli meyve ağaçları) (Pseudomonas 
syringae pv. Syringae, P. s. pv. morsprunorum)  ……………………………….. 
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Böğürtlende dal ve yaprak pası (Kuehneola uredinis)  ………………………….. 352 
Böğürtlende dal yanıklığı [Microsphaeropsis olivaceum (=Coniothyrium 
olivaceum)]  ……………………………………………………………………… 
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Böğürtlende kurşuni küf (Botrytis cinerea)  …………………….……………….. 354 
Böğürtlenlerde geriye ölüm (Seimatosporium lichenicola)  …………………….. 345 
Çiçek monilyası  [Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa)] (Sert çekirdekli meyveler) 43 
Çiçek tripsi (Frankliniella intonsa, F. occidentalis) (Çilek)  …………………… 367 
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Şeftali ve nektarin)  ………………….. 212 
Çil (Yaprakdelen) [Wilsonomyces carpophylus (=Stigmina carpophila)]  ……… 49 
Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae)  ……………………... 358 
Çilek yaprak lekesi (Mycosphaerella fragariae)  ……………………………….. 361 
Çilek, ahududu ve böğürtlende kurşuni küf (Botrytis cinerea)  …………………. 354 
Çilekde kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Macropho-
mina phaseoli, Pythium sp., Coniothyrium hirum, Hainessia sp., Alternaria 
alternata, Cylindrocarpon sp.)  ………………………………………………….. 
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Çilekte Çiçek tripsi (Frankliniella intonsa, F. occidentalis)  ……………………. 367 
Çilekte kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus)  …. 372 
Dipkurtları (Capnodis spp.) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  …….. 191 
Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta)  ……………………………………………. 132 
Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)  …………………………………. 137 
Dürmece (Bağ pirali) (Sparganothis pilleriana)  ………………………………... 326 
Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)  ………………………………………... 93 
Elma gövdekurdu (Synanthedon myopaeformis)  ……………………………….. 140 
Elma gözkurdu (Anthonomus pomorum)  ……………………………………….. 195 
Elma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea)  ……………………………………. 232 
Elma içkurdu (Cydia pomonella)  ……………………………………………...... 145 
Elma kara lekesi (Venturia inaequalis)  …………………………………………. 18 
Elma klorotik yaprak leke virüsü (Apple Chlorotic Leaf Spot Trichovirus -
ACLSV)  ………………………………………………………………………… 

   
77 

Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha)  …………………………………….. 24 
Elma memelipası (Gymnosporangium confusum)  ……………………………… 9 
Elma mozaik virüsü (Apple mosaic ilarvirus -ApMV)  …………………………. 79 
Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum)  ………………………………………. 156 
Elma pasakarı (Aculus schlechtendali)  …………………………………………. 159 
Elma testereliarısı (Hoplocampa testudinea)  …………………………………… 198 
Elma yaprak galerigüvesi (Stigmella malella)  ………………………………….. 226 
Elma yaprak oval galerigüvesi (Phyllonorycter gerasimowi)  …………………... 226 
Elma yaprakbükeni (Archips rosanus)  ………………………………………….. 242 
Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)  ……………………………………………... 232 
Elmada alternarya meyve çürüklüğü [Alternaria alternata (=Alternaria tenuis)] .. 27 
Elma-ot yaprakbiti (Rhopalosiphum insertum)  …………………………………. 232 
Erik ağkurdu (Yponomeuta padellus)  …………………………………………… 93 
Erik cücelik virüsü (Prune dwarf ilarvirus -PDV)  ……………………………… 81 
Erik dipkurdu (Capnodis carbonaria)  …………………………………………... 191 
Erik içkurdu (Cydia funebrana)  ………………………………………………… 161 
Erik koşnili (Sphaerolecanium prunastri)  ………………………………………. 164 
Erik pası  (Tranzschelia pruni-spinosae)  ……………………………………….. 30 
Erik testereliarısı (Hoplocampa flava)  ………………………………………….. 198 
Erik unlu yaprakbiti (Hyalopterus pruni)  ………………………………………. 232 
Erik yaprak galerigüvesi (Coleophora prunifoliae)  …………………………….. 226 
Eriklerde cep hastalığı (Taphrina pruni)  ……………………………………….. 32 
Eska (Stereum hirsutum, Phellinus sp., Phaeoacremonium chlamydosporum)  … 270 
Fındık koşnili (Parthenolecanium corni) ) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve 
ağaçları)  …………………………………………………………………………. 
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Fındık yaprak galerigüvesi (Phyllonorycter corylifoliella)  ……………………... 226 
Fidan dipkurdu (Capnodis porosa)  ……………………………………………… 191 
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Filoksera (Viteus vitifolii)  ……………………………………………………….. 329 
Glok (Bkz.: Şeftali yaprak kıvırcıklığı)  
Haziran böceği (Polyphylla fullo, P. oliveri) (Bağ)  …………………………….. 316 
Haziran böceği (Polyphylla spp.)  (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları) . 171 
İdris (Mahlep) ağkurdu (Yponomeuta mahalebellus)  …………………………… 93 
İki kabarcıklı koşnil (Palaeolecanium bituberculatum)  ………………………… 175 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Bağ)  ………………………... 319 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Çilek)  ………………………. 372 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Yumuşak ve sert çekirdekli 
meyve ağaçları)  ………………………………………………………………….. 

  
102 

İzmir haziranböceği (Polyphylla turkmenoglui) (Bağ)  …………………………. 316 
Kahverengi koşnil (Bkz.: Fındık koşnili)  
Kambur üçgenböceği [Stictocephala (=Ceresa) bubalus]  ……………………… 178 
Kavak dipkurdu (Capnodis miliaris)  ……………………………………………. 191 
Kayısı yaprak uyuzu (Eriophyes similis)  ………………………………………... 180 
Kırmızı gal yaprakbiti (Dysaphis devecta)  ……………………………………… 232 
Kırmızı örümcekler (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  …………….. 102 
Kırmızı tomurcuktırtılı (Spilonota ocellana)  …………………………………… 217 
Kırmızıörümcekler (Çilek)  ……………………………………………………… 372 
Kırtırtılı (Lymantria dispar) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  ……. 182 
Kiraz dipkurdu (Capnodis tenebrionis)  …………………………………………. 191 
Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)  ………………………………………………… 185 
Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)  …………………………………………… 232 
Kiraz sülüğü (Caliroa limacina)  ………………………………………………… 189 
Kiraz ve vişnede yaprak lekesi (Blumeriella jaapii)  ……………………………. 34 
Kiraz yaprak galerigüvesi (Lyonetia clerkella)  …………………………………. 226 
Kiraz yaprak kıvrılma virüsü (Cherry leafroll nepovirus –CLRV)  ……………… 83 
Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve 
ağaçları)  …………………………………………………………………………. 

   
63 

Kurşuni küf (Botrytis cinerea) (Bağ)  …………………………………………… 273 
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) (Çilek, ahududu ve böğürtlen)  …………………. 354 
Küçük dipkurdu (Capnodis tenebricosa)  ……………………………………….. 191 
Küçük tomurcukgüvesi (Recurvaria nanella)  …………………………………... 217 
Mahlep ağkurdu (Yponomeuta mahalebellus)  ………………………………….. 93 
Mayıs böceği (Melolontha spp.) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  ... 171 
Memeli pas(Armut ve elma)  ……………………………………………………. 9 
Meyve ağacı dipkurtları (Capnodis spp.)  ……………………………………….. 191 
Meyve gözkurtları (Anthonomus pomorum, A. Amygdali)  ……………………… 195 
Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubrioculus)  ………………………………… 102 
Meyve monilyası (Mumya) (Sclerotinia fructigena)  ……………………………. 37 
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Meyve testereli arıları  …………………………………………………………… 198 
Meyve yaprak galerigüvesi (Stigmella pyri)  ……………………………………. 226 
Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus)  ………………………………………. 248 
Monilya (Sclerotinia linhartiana) (Ayva)   ………………………………………. 13 
Monilya (Sclerotinia fructigena) (Meyveler)  …………………………………… 37 
Monilya [Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa)] (Sert çekirdekli meyvelerde çiçek 
monilyası)  ……………………………………………………………………….. 

   
43 

Mumya (Ayva) (Sclerotinia linhartiana)  ……………………………………….. 13 
Nektarinde Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)  ……………………………. 212 
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Çilek)  ………………….. 372 
Rosellinia kök çürüklüğü (Rosellinia necatrix)  ………………………………… 40 
Salkım güvesi (Lobesia botrana)  ……………………………………………….. 334 
San- jose kabuklubiti (Quadraspidiotus perniciosus)  …………………………... 202 
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma 
(Pseudomonas syringae pv. syringae, P. s. pv. morsprunorum)  ……………….. 

   
66 

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası [Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa)] 43 
Sert çekirdekli meyvelerde nekrotik halkalı leke virüsü (Prunus necrotic ringspot 
ilarvirus -PNRSV)  ………………………………………………………………. 

   
85 

Sert çekirdekli meyvelerde sitospora kanseri (Cytospora spp.)  ………………… 46 
Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Çil) [Wilsonomyces carpophylus 
(=Stigmina carpophila)]  ………………………………………………………… 

   
49 

Sitospora kanseri (Cytospora spp.) (Sert çekirdekli meyveler)  ………………… 46 
Şarka virüsü (Plum pox potyvirus -PPV)  ………………………………………… 87 
Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae)  ……………………………… 232 
Şeftali güvesi (Anarsia lineatella)  ………………………………………………. 207 
Şeftali karalekesi (Cladosporium carpophilum)  ………………………………… 52 
Şeftali küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. persicae)  ……………………….. 54 
Şeftali ve nektarinde Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)  …………………. 212 
Şeftali virgül kabuklubiti [Mercetaspis halli (=Nilotaspis halli)]  ………………. 215 
Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)  ………………………………. 57 
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  …… 232 
Tomurcuk tırtılları (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  …………………….. 217 
Unlubit (Planococcus citri, P. ficus) (Bağ)  ……………………………………... 323 
Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler) . 222 
Vişnede yaprak lekesi (Blumeriella jaapii)  …………………………………….. 34 
Yaprak galerigüveleri (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  …………………. 226 
Yaprak yeşiltırtılı (Hedya nubiferana)  ………………………………………….. 217 
Yaprakbitleri (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ………………………….. 232 
Yaprakbükenler (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ……………………….. 242 
Yaprakdelen (Çil) [Wilsonomyces carpophylus (=Stigmina carpophila)]  ……… 49 
Yassıakar (Cenopalpus pulcher)  ………………………………………………... 102 
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Yazıcı böcekler (Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde)  ……………………... 248 
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)  ….. 69 
Yüzükkelebeği (Malacosoma neustria)  …………………………………………. 252 
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 Sayfa 
Aculus schlechtendali (Elma pasakarı)  ………………………………………….. 159 
Agrobacterium tumefaciens (Kök kanseri)(Yumuşak ve sert çekirdekli  
meyveler)  ………………………………………………………………………... 

   
63 

Agrobacterium vitis (Bağda kök uru)  …………………………………………… 281 
Alternaria alternata (Elmada alternarya meyve çürüklüğü)  ……………...…….. 27 
Alternaria alternata (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………... 363 
Alternaria tenuis (Elmada alternarya meyve çürüklüğü)  ………………………... 27 
Anaphothrips vitis (Bağ tripsi)  ………………………………………………….. 307 
Anarsia lineatella (Şeftali güvesi)  ………………………………………………. 207 
Anthonomus amygdali (Badem gözkurdu)  ……………………………………… 195 
Anthonomus pomorum (Elma gözkurdu)  ……………………………………….. 195 
Aphis pomi (Elma yeşil yaprakbiti)  ……………………………………………... 232 
Apple Chlorotic Leaf Spot Trichovirus -ACLSV (Elma klorotik yaprak leke 
virüsü)  …………………………………………………………………………… 
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Apple mosaic ilarvirus -ApMV (Elma mozaik virüsü)  …………………………. 79 
Arboridia (=Erythroneura) adanae (Bağ üvezi)  ……………………………….... 310 
Archips crataeganus [Akdiken (Alıç) yaprakbükeni]  …………………………… 242 
Archips rosanus (Elma yaprakbükeni )  …………………………………………. 242 
Archips xylosteanus (Adi yaprakbükücüsü)  …………………………………….. 242 
Arctia villica (Bağ çadırtırtılı)  …………………………………………………... 297 
Armillaria mellea (Armillarya kök çürüklüğü )  ………………………….……... 5 
Blumeriella jaapii (Kiraz ve vişnede yaprak lekesi)  ……………………………. 34 
Blumeriella jaapii (Vişnede yaprak lekesi)  ……………………………………... 34 
Botrytis cinerea (Çilek, ahududu ve böğürtlende kurşuni küf)  …………………. 354 
Botrytis cinerea (Kurşuni küf) (Bağ)  ……………………………………………. 273 
Bryobia rubrioculus (Meyve kahverengi akarı)  ………………………………… 102 
Cacopsylla pyri (Armut psillidi)  ………………………………………………… 122 
Caliroa limacina (Kiraz sülüğü)  ………………………………………………… 189 
Capnodis spp. (Meyve ağacı dipkurtları)  ……………………………………….. 191 
Cenopalpus pulcher (Yassıakar)  ………………………………………………... 102 
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Ceresa bubalus (Kambur üçgenböceği)  ………………………………………… 178 
Cherry leafroll nepovirus -CLRV (Kiraz yaprak kıvrılma virüsü)  ……………... 83 
Chloropsalta viridissima (Asma ağustosböceği)  ……………………………….. 295 
Cladosporium carpophilum (Şeftali karalekesi)  ………………………………… 52 
Coleophora prunifoliae (Erik yaprak galerigüvesi)  …………………………….. 226 
Colomerus (=Eriophyes) vitis (Bağ yaprakuyuzu)  ……………………………… 313 
Coniothyrium hirum (Kök çürüklüğü) (Çilek)  ………………………………….. 363 
Coniothyrium olivaceum (Ahududu ve böğürtlende dal yanıklığı)  ……………... 346 
Cossus cossus (Ağaç kızılkurdu)  ………………………………………………... 96 
Cydia funebrana (Erik içkurdu )  ………………………………………………... 161 
Cydia molesta (Doğu meyvegüvesi)  …………………………………………….. 132 
Cydia pomonella (Elma içkurdu)  ……………………………………………….. 145 
Cytospora spp. (Sert çekirdekli meyvelerde sitospora kanseri)  ………………… 46 
Didymella applanata (Ahudududa sürgün yanıklığı)  …………………………… 349 
Diplocarpon mespili (=Fabraea maculata) (Ayva ve armutta kahverengi leke) .. 15 
Drepanothrips reuteri (Asma tripsi)  ……………………………………………. 307 
Dysaphis devecta (Kırmızı galyaprakbiti)  ………………………………………. 232 
Dysaphis plantaginea (Elma gri yaprakbiti)  ……………………………………. 232 
Elsinoe ampelina (Bağ antraknozu)  …………………………………………….. 259 
Epicometis hirta (Baklazınnı)  …………………………………………………… 129 
Epidiaspis leperii (Armut kırmızı kabuklubiti)  …………………………………. 120 
Eriophyes pyri (Armut yaprakuyuzu)  …………………………………………… 127 
Eriophyes similis (Kayısı yaprak uyuzu)  ……………………………………….. 180 
Eriophyes vitis (Bağ yaprakuyuzu)  ……………………………………………… 313 
Eriosoma lanigerum (Elma pamuklubiti)  ……………………………………….. 156 
Erwinia amylovora (Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı)  ….. 69 
Erythroneura adanae (Bağ üvezi)  ………………………………………………. 310 
Euproctis chrysorrhoea (Altın kelebek)  ………………………………………… 109 
Fabraea maculata (Ayva ve armutta kahverengi leke)  …………………………. 15 
Frankliniella intonsa, F. occidentalis (Çiçektripsi) (Çilek)  ……………………. 369 
Frankliniella occidentalis (Çiçek tripsi) (Şeftali ve nektarin)  ………………….. 212 
Fusarium oxysporum (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………. 363 
Grapevine fanleaf nepovirus (Asma yelpaze yaprak virüsü)  …………………… 290 
Grapevine leafroll-associated closteroviruses -GLRaVs (Asma yaprak kıvrılma 
virüsleri)  …………………………………………………………………………. 

  
288 

Gymnosporangium confusum (Elma memelipası)  ……………………………… 9 
Gymnosporangium fuscum (Armut memelipası)  …………………………………… 9 
Hainessia sp. (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………………. 363 
Haplothrips globiceps (Bağ kahverengi tripsi)  ………………………………..... 307 
Hedya nubiferana (Yaprak yeşiltırtılı)  ………………………………………….. 217 
Hoplocampa brevis (Armut testereliarısı )  ……………………………………… 198 
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Hoplocampa flava (Erik testereliarısı)  ………………………………………….. 198 
Hoplocampa testudinea (Elma testereliarıs)  ……………………………………. 198 
Hyalopterus pruni (Erik unlu yaprakbiti)  ……………………………………….. 232 
Hyphantria cunea (Amerikan beyazkelebeği)  …………………………………... 113 
Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima (Asma ağustosböceği)  …………… 295 
Kuehneola uredinis (Böğürtlende dal ve yaprak pası)  ………………………….. 352 
Lepidosaphes ulmi (Virgül kabuklubiti)(Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler) .. 222 
Leucoptera scitella (Armut yaprak galerigüvesi)  ……………………………….. 226 
Lobesia botrana (Salkım güvesi)  ……………………………………………….. 334 
Lymantria dispar (Kırtırtılı)  …………………………………………………….. 182 
Lyonetia clerkella (Kiraz yaprak galerigüvesi)  …………………………………. 226 
Macrophomina phaseoli (Kök çürüklüğü) (Çilek)  ……………………………… 363 
Malacosoma neustria (Yüzükkelebeği)  …………………………………………. 252 
Megamecus spp. (Asma hortumluböcekleri)  ……………………………………. 304 
Melolontha spp. (Mayıs böceği) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ……… 171 
Mercetaspis halli(=Nilotaspis halli) (Şeftali virgül kabuklubiti)  ……………….. 215 
Microsphaeropsis olivaceum (=Coniothyrium olivaceum) (Ahududu ve 
böğürtlende dal yanıklığı)  ………………………………………………………. 

  
346 

Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa) (Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası) 43 
Mycosphaerella fragariae (Çilek yaprak lekesi)  ………………………………... 361 
Myzus cerasi (Kiraz siyah yaprakbiti)  …………………………………………... 232 
Myzus persicae (Şeftali yaprakbiti) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  …… 232 
Nectarosiphon persicae (Bkz.: Myzus persicae)  
Nilotaspis halli (Şeftali virgül kabuklubiti)  ……………………………………... 215 
Otiorhynchus spp. (Bağ maymuncukları)  ………………………………………. 304 
Palaeolecanium bituberculatum (İki kabarcıklı koşnil)  ………………………… 175 
Panonychus ulmi (Avrupa kırmızıörümceği)  …………………………………… 102 
Parthenolecanium corni (Fındık koşnili) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler) 167 
Phaeoacremonium chlamydosporum [Bağda kav (Eska)]  ……………………… 270 
Phellinus sp. [Bağda kav (Eska)]  ……………………………………………….. 270 
Phomopsis viticola (Bağda ölükol)  ……………………………………………… 275 
Phyllonorycter corylifoliella (Fındık yaprak galerigüvesi)  ……………………... 226 
Phyllonorycter gerasimowi (Elma yaprak oval galerigüvesi)  …………………... 226 
Planococcus citri, P. ficus (Unlubit) (Bağ)  ……………………………………... 323 
Plasmopara viticola (Bağ mildiyösü)  …………………………………………… 265 
Plum pox potyvirus -PPV (Şarka virüsü)  ………………………………………... 87 
Podosphaera leucotricha (Elma küllemesi)  ……………………………………. 24 
Polyphylla fullo, P. oliveri (Haziran böceği) (Bağ)  ……………………………... 316 
Polyphylla spp. (Haziran böceği) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ……... 171 
Polyphylla turkmenoglui (İzmir haziranböceği) (Bağ)  ………………………….. 316 
Prune dwarf ilarvirus -PDV (Erik cücelik virüsü )  ……………………………... 81 
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Prunus necrotic ringspot ilarvirus -PNRSV (Sert çekirdekli meyvelerde nekrotik 
halkalı leke virüsü)  ………………………………………………………………. 

   
85 

Pseudaulacaspis pentagona (Dut kabuklubiti)  ………………………………….. 137 
Pseudomonas syringae pv. syringae, P. s. pv. morsprunorum (Sert çekirdekli 
meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma)  …………………………... 

   
66 

Pterochloroides persicae (Şeftali gövde kanlıbiti)  ……………………………… 232 
Pythium sp. (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………………… 363 
Quadraspidiotus perniciosus (San- jose kabuklubiti)  …………………………... 202 
Recurvaria nanella (Küçük tomurcukgüvesi)  …………………………………... 217 
Rhagoletis cerasi (Kiraz sineği)  ………………………………………………… 185 
Rhizoctonia solani (Kök çürüklüğü) (Çilek)  ………………………………………… 363 
Rhopalosiphum insertum (Elma-ot yaprakbiti)  …………………………………. 232 
Rosellinia necatrix (Rosellinia kök çürüklüğü)  …………………………………. 40 
Rugose Wood Complex (Asma gövde çukurlaşma hastalığı)  …………………... 287 
Sclerotinia fructigena (Meyve monilyası)  ……………………………………… 37 
Sclerotinia laxa (Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası)  ………………… 43 
Sclerotinia linhartiana (Ayva monilyası)  ………………………………………. 13 
Scolytus amygdali (Badem yazıcıböceği)  ……………………………………….. 248 
Scolytus rugulosus (Meyve yazıcıböceği)  ………………………………………. 248 
Seimatosporium lichenicola (Ahududu ve böğürtlende geriye ölüm)  …………... 345 
Sparganothis pilleriana [Dürmece (Bağ pirali)]  ………………………………... 326 
Sphaerolecanium prunastri (Erik koşnili)  ………………………………………. 164 
Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae (Çilek küllemesi)  ……………………... 358 
Sphaerotheca pannosa var. persicae (Şeftali küllemesi)  ……………………….. 54 
Spilonota ocellana (Kırmızı tomurcuktırtılı)  ……………………………………. 217 
Stephanitis pyri (Armut kaplanı)  ………………………………………………... 117 
Stereum hirsutum [Bağda kav (Eska)]  …………………………………………... 270 
Stictocephala bubalus (Kambur üçgenböceği)  …………………………..……… 178 
Stigmella malella (Elma yaprak galerigüvesi)  ………………………………….. 226 
Stigmella pyri (Meyve yaprak galerigüvesi)  ……………………………………. 226 
Stigmina carpophila (Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen)  ………………... 49 
Strophomorphus ctenotus (Bağ salkım maymuncuğu)  …………………………. 300 
Synanthedon myopaeformis (Elma gövdekurdu)  ………………………………... 140 
Taphrina deformans (Şeftali yaprak kıvırcıklığı)  ………………………………. 57 
Taphrina pruni (Eriklerde cep hastalığı)  ………………………………………... 32 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Çilek)  ………………….. 372 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Bağ)  ………………………... 319 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Çilek)  ………………………. 372 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Yumuşak ve sert çekirdekli 
meyveler)  ………………………………………………………………………... 
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Tetranychus viennensis (Akdiken akarı )  ……………………………………….. 102 
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Theresimima ampelophaga (Bağ gözkurdu)  ……………………………………. 298 
Tranzschelia pruni-spinosae (Erik pası)  ………………………………………… 30 
Tropinota (=Epicometis) hirta (Baklazınnı)  …………………………………….. 129 
Uncinula necator (Bağ küllemesi)  ……………………………………………… 261 
Venturia inaequalis (Elma kara lekesi)  …………………………………………. 18 
Venturia pirina (Armut karalekesi)  ……………………………………………... 7 
Viteus vitifolii (Filoksera)  ……………………………………………………….. 329 
Wilsonomyces carpophylus (Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen)  ………… 49 
Yponomeuta mahalebellus [İdris (Mahlep) ağkurdu]  …………………………… 93 
Yponomeuta malinellus (Elma ağkurdu)  ………………………………………... 93 
Yponomeuta padellus (Erik ağkurdu )  …………………………………………... 93 
Zeuzera pyrina (Ağaç sarıkurdu )  ………………………………………………. 99 
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