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ÖNSÖZ 

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

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

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Biber kökboğazı yanıklığı (Phytophthora capsici Leon), toprak kaynaklı bir fun-
gustur. Kültüre alındığında beyaz ve genellikle yıldız görünümünde koloni oluş-
turur. Bu fungusun ilk gelişme döneminde bölmesiz, ince ve dallanmış miselleri 
vardır. Saydam görünümlü, ince, uzun ve dallanmış yapıdaki sporangioforlar üze-
rinde sporangiyumlar oluşturur. Bunlar genellikle limon veya yumurta şeklinde 
olup papilla adı verilen bir çıkıntıya sahiptir.  
Toprakta yeterince su bulunması halinde sporangiyumların içinden açık sarı renkli, 
iki kamçılı, hareketli ve fasulye tanelerine benzer yapıda zoosporlar oluşarak etrafa 
yayılır. Bu zoosporlar topraktaki mevcut suda aktif olarak yüzerek bitkilerin kök 
boğazına kadar ulaşırlar ve enfeksiyon oluştururlar. Hastalığın genellikle yağışlı 
mevsimlerde ve sulama suyu veya yağmur sularının biriktiği iyi drene edilmemiş 
yerlerde daha çok görülmesinin nedeni budur.  
Etmen kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve toprakta geçirir. Optimum gelişme 
sıcaklığı 30°C’dir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, çevre koşulları ve enfeksiyonun oluşuna bağlı olarak bitkinin değişik 
dönemlerinde ve kısımlarında görülebilir. Fideliklerde erken dönemde enfeksiyon 
olduğunda çökerten hastalığı belirtileri görülür. Hastalığın karakteristik belirtileri 
ve asıl zararı fidelerin tarlaya dikilip gelişmeye başladığı dönemde görülür. Bitkiler 
incelendiğinde kök boğazını kuşak gibi saran ve başlangıçta koyu yeşil, ileri 
dönemlerde ise kahverengimsi siyaha dönüşen bir renk değişiminin olduğu görülür. 
Enfeksiyonun zamanla kök bölgesine de ulaşması durumunda kök kabuğu 
kahverengi bir renk alarak çürür (Şekil 1a). 
Bu şekilde enfeksiyona uğramış bitkiler solmaya başlar. Normal sulama ve bakım 
işlemi yapılsa da bitkiler kendini toparlayamaz (Şekil 1b). Enfeksiyonun erken 
dönemde ve yoğun olarak görüldüğü bitkilerden ürün almak mümkün değildir. 
Daha ileri dönemlerde hastalanan bitkilerden oluşan meyvelerin pazar değeri çok 
düşük olur. Etmenin yaprak ve meyvelerde enfeksiyon yaptığı kaydedilmekte ise 
de bu tip enfeksiyonlar ülkemizde henüz tespit edilmemiştir.  
Hastalık, ülkemizde tarlada biber yetiştiriciliği yapılan yerlerde önemli ürün 
kayıplarına neden olabilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Biber dışında domates, hıyar, kavun, karpuz, kabak, lahana, soya fasulyesi, çeltik, 
bezelye, marul ve havuç gibi kültür bitkileri ile Horozibiği (Amarantus spp.), 
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Köpeküzümü (Solanum nigrum ve S.dulcamara) gibi yabancı otlar da bu hastalığın 
konukçularıdır. 

 
Şekil 1. Biber kökboğazı yanıklığının biber bitkisinin kök ve 

kökboğazındaki belirtisi (a) ve hastalıklı bitki (b). 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 
─ Fidelikler hastalıkla bulaşık olmayan yerlerde kurulmalı, aşırı sulanmamalı 

ve sık sık havalandırılmalıdır. 
─ Dikim yapılacak tarlaların tesviyesi iyi olmalıdır.  
─ Hastalığın konukçusu olan kültür bitkilerinin yetiştirildiği tarlalara hemen 

arkasından biber dikilmemelidir. 
─ Ağır bünyeli topraklar ve su tutan tarlalar biber tarımı için kullanılmama-

lıdır.  
─ Tarlada aşırı ve dengesiz sulama yapılmamalıdır. 
─ Dikim karık usulü ve sırta (karık tabanından 10–20 cm yukarı) yapılmalıdır.  
─ Toprak ve yaprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle 

gereğinden fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. 
─ Vejetasyon süresince tarlada görülen hastalıklı bitkiler sökülüp imha 

edilmelidir. 
─ Hasattan sonra tarladaki bitki artıkları temizlenmeli ve hastalıklı bitkiler 

yakılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Bugüne kadar sonuçlanmış ve pratiğe önerilebilecek bitki koruma ürünü mevcut 
değildir. 

 

 

 

© Seral YÜCEL a b 
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DOMATES MİLDİYÖSÜ 
Phytophthora infestans (Mont) de Bary 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Domates mildiyösü [Phytophthora infestans (Mont) de Bary]’nün konidioforları 
renksiz, seyrek dallı ve kalın zarlıdır. Konidioforları, yapraklarda stomalardan 
çıkarlar. Uçlarında limon şeklinde konidiosporlar bulunur. Konidiosporlar ince 
zarlı olup 21–38x12–23µm büyüklüğündedir. 

Hastalık etmeni, kışı çürümüş hastalıklı bitki artıklarında oospor halinde geçirir. 
İlkbaharda oosporların çimlenmesiyle primer enfeksiyonlar başlar. Yapraklardaki 
lekeler üzerinde oluşan konidiosporlar rüzgâr ile sağlam bitkilere taşınırlar. 
Konidiosporların çimlenmesi, enfeksiyonu, yaprak içindeki gelişmeleri ve yeni 
üreme organları meydana getirmeleri patates mildiyösünde olduğu gibidir. 

Epidemi ise 19–22°C’de ve orantılı nemin %80’nin üstünde bulunması halinde 
gerçekleşir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık etmeni yaprak, dal ve meyvede zarar yapmaktadır (Şekil 2). Hastalıklı 
bitkilerin yaprakları üzerinde önce küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler belirir. 
Hastalık ilerledikçe lekelerin rengi kahverengi veya siyaha dönüşür. Uygun koşul-
larda hastalık yaprak saplarına, bitkinin gövde ve dallarına kadar ilerler. Nemli 
havalarda ve 16–22°C’lerde lekelerin alt yüzlerinde beyaz veya kül rengi bir örtü 
meydana gelir (Şekil 2b). Bunlar hastalık etmeninin konidiosporları olup, hasta-
lığın yayılması bunlarla olur. İleri safhalarda bu lekeler yırtılır, kurur veya çürürler.  

Hastalık meyvelere de geçebilir. Meyvelerdeki lekeler yapraklardakine benzer 
(Şekil 2c,d,e) ve domates kızardığı zaman yeşil bir çerçeve ile normal kırmızı 
kısımdan ayırt edilir. 

Bitkide hastalık ne kadar erken dönemde görülürse ürün kaybı da o nispette büyük 
olabilir. Hastalığın meyvelerde görülmesi, hem ürünün miktarını hem de ticari 
değerini düşürür. Epidemi yapma durumunda zarar %100’ e kadar yükselebilir. 

Domates yetiştiriciliğinin yapıldığı her yerde iklim koşullarına bağlı olarak hastalık 
önemli ürün kayıplarına neden olabilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık etmeninin konukçuları başta domates ve patates olmak üzere patlıcangiller 
(Solanaceae) familyasına ait kültür bitkileri ve yabani bitkilerdir. 
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Şekil 2. Domates mildiyösünün yaprakta (a,b) gövdede (c) ve meyvedeki 

zararı (c,d,e). 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıklı bitki ve meyveler vejetasyon dönemi boyunca ve hasat bitiminde 
tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 

– Domates tarımı, sabah ve akşam çiğ tutmayan tarlalarda yapılmalı ve 
gölgelik alanlar tercih edilmemelidir. 

– Hastalığın her yıl epidemi oluşturduğu yörelerde ise sırık domates 
yetiştiriciliği yapılmalı, sıralar hâkim rüzgâr yönünde olmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

4.2.1. İlaçlama zamanı 

İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması 
halinde başlanmalıdır. Ancak en pratik yol, bölgedeki domates bitkilerinin 
yapraklarında 3–5 mm çapında kahverengi lekelerin meydana gelmesi ve bu 
lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidiospor örtüsünün görülmesiyle 
başlanmasıdır. 

a b c 

d e 
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Karadeniz Bölgesi’nde ilaçlama zamanının tespitinde kullanılabilecek diğer bir yol, 
ardışık 15 günlük yağış, orantılı nem ve sıcaklık toplamlarının alınması esasına 
dayanır. Bu süre dâhilinde; 

– Yağmurun 35 mm veya daha fazla yağması ve sıcaklık toplamının 315°C 
veya daha fazla olması ve orantılı nem ortalamasının en az %75 olması, 

– Yağmurun 40 mm’yi aşması halinde ise sıcaklık toplamının en az 305°C 
ve orantılı nem ortalamasının da %70 olması durumunda, 

hastalığın 7–15 gün içinde görüleceği kabul edilerek ilaçlamaya başlanmalıdır. 
Ancak bu tahmin modeli ağaçlık veya gölgelik olmayan yerler ile, karık veya 
damlama sulamanın uygulandığı domates tarlaları 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, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Mildiyö enfeksiyonları yaprakların altında olmaktadır. Bu nedenle ilaçlamalarda 
mutlaka yaprak alt yüzlerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası meydana 
getirilmelidir.  

İlaçlamadan sonraki 24 saat içerisinde ilacı yıkayacak bir yağış olması durumunda 
ilaçlama tekrarlanmalıdır.  

İlaçlamalara, hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate 
alınarak devam edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 9 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE HASTALIKLARI  

DOMATES, PATLICAN VE PATATESTE  
ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI  
Alternaria solani Ell. and Mart. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalıklı bitkilerin yaprakları üzerindeki lekelerde nemli havalarda, Alternaria 
solani Ell. and Mart.’nin koyu füme veya koyu yeşil renkli kadifemsi görünüşlü 
miselleri oluşur. Bunlar fungusun konidioforları ve konidiosporlarından ibarettir. 
Konidiosporlar çok hücreli, uzun, koyu renkli, enine ve boyuna bölmeli olup bazen 

çatallı olan uzantılara sahiptir (Şekil 3).  

Fungus hayatını topraktaki bitki artıkları 
üzerinde devam ettirir. Enfeksiyon genellikle 
topraktan olur. Tohumla da bulaşabilir. Fide 
devresinde kotiledon yaprakları üzerinde nek-
rotik lekeler oluşturarak fidelerin ölmesine se-
bep olur. Ölü fideler üzerinde meydana gelen 
yoğun popülasyon, hastalığın yayılmasına 
neden olur. Hastalık 6–34°C’lerde gelişe-
bilmekle beraber optimum gelişme sıcaklığı 
28–30°C’dir. Orantılı nemin yüksek olduğu 
koşullar hastalığın gelişimini teşvik eder. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Bu hastalığa konukçu bitkilerin her devresinde rastlanabilir. Fide döneminde kök 
çürüklüğü veya kök boğazı yanıklığı yapar. Daha sonraki dönemlerde ise yaprak, 
gövde ve meyvelerde lekeler halinde görülür. Bu lekeler önceleri küçük, düzensiz 
ve esmerdir. Sonra iç içe halkalar halinde 1–2 cm kadar büyürler ve koyu gri bir 
renk alırlar (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Erken yaprak yanıklığının yapraktaki başlangıç lekeleri (a), iç içe halkalar halindeki 

lekeleri (b), gövdedeki lekeler (c), domates sapında meydana getirdiği çürüklük ve 
yanıklık (d). 

 
Şekil 3. Erken yaprak yanıklığı 

etmeninin konidiosporları. 

a b d c 
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        ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI              CİLT III 

Hastalığın şiddetine göre bütün yapraklar kuruyup dökülebilir. Çiçek ve meyve 
sapları hastalığa yakalanırsa dökülürler. Meyvelerde genellikle sapın tutunduğu 
kısımda koyu renkli çökük, çoğunlukla sınırlanmış lekeler meydana gelir (Şekil 
5a). Patates yumrusunda ise kabuk üstünde koyu renkli çökük lezyonlar ve enine 
kesit alındığında bu lekelerin altında, kahverengi-siyah renk değişimi görülür 
(Şekil 5b,c). 
Hastalık kısa zamanda bitkiyi öldürmesi nedeniyle önemlidir. Sebze ekilişi yapılan 
alanlarda hastalığın zararını her zaman görmek mümkündür. Ancak epidemi 
yaptığı yıllarda çok fazla miktarda ürün kaybına neden olmaktadır.  
Özellikle sera domateslerinde ve bazı bölgelerde patateste önemli ürün kayıplarına 
neden olabilmektedir. 

 

 

 
 
Şekil 5. Erken yaprak yanıklığının domates 

meyvesindeki (a) ve patates 
yumrusundaki (b,c) belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Etmenin konukçuları, domates, patates, patlıcandır.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Sertifikalı tohum veya sağlıklı fide kullanılmalıdır. 
– Fidelikler ve seralar sık sık havalandırılmalıdır.  
– Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.  
– Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez 
başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki 
süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır. 

c 

a b 
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CİLT III    SEBZE 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, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlama, bitkinin tamamını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. 

 

 
 

DOMATES YAPRAK KÜFÜ 
Fulvia fulva (Cke) Ciferri. (= Cladosporium fulvum Cooke) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Domates yaprak küfü [Fulvia fulva (Cke) Ciferri. (=Cladosporium fulvum Cooke)], 
hastalıklı bitkilerin yapraklarının alt tarafında küf tabakası meydana ge-tirir. Bu küf 
tabakası etmenin konidiospor ve konidioforlarıdır. Konidiosporlar koyu renkli, bir 
veya çok hücreli, genellikle bir uçları sivri, diğeri küt yapıda ve değişik 
büyüklüktedir. 

Hastalık genellikle seralarda görülür. Hastalığın çıkması için orantılı nemin %85 
veya daha fazla, optimum sıcaklığın da 22–24°C olması gerekir. Sıcaklık ve 
orantılı nem, belirtilen bu değerlerden aşağı olduğu takdirde konidiosporların 
enfeksiyonu için elverişli şartlar oluşmadığından hastalık çıkmaz. Toprakta kalan 
bitki artıkları ve sera yapım malzemeleri üzerinde konidiosporları 9-12 ay canlı 
kalabilirler. Hastalık etmeni örtüaltında hava sirkülasyonu, çalışanların elbise ve 
kullandıkları alet ve ekipmanlarla yayılır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık domates yaprakları üzerinde önce sarı renkli lekeler şeklinde görülür. 
Daha sonra bu lekelerin alt kısmına rastlayan yerde yeşilimsi kahverengi küf oluşur 
(Şekil 6). Hastalık kısa zamanda bütün yaprakları kaplar ve bitkiyi kurutur.  

Örtüaltı domates yetiştiriciliği yapılan yerlerde ekonomik önemi olan bir hasta-
lıktır. Mücadele yapılmadığı zaman seradaki ürün %80 oranında zarar görür. 

Ülkemizde seracılık yapılan her yerde görülebilmektedir.  
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        ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI              CİLT III 

 
Şekil 6. Domates yaprak küfü’nün yaprağın üst (a) ve alt yüzündeki (b) belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 

Domates yaprak küfünün konukçusu domates bitkisidir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir. 
– Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak orantılı nem ve sıcaklığın 

düşürülmesi sağlanmalıdır. 
4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim 
koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya 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.  
Ayrıca hastalığın görüldüğü seralarda yeni dikimden önce, sera yapım materyaline 
%2’lik formaldehit eriyiği veya %4-7’lik sodyum hipoklorit çözeltisi pülverize 
edilerek dezenfeksiyon yapılır. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalarda mutlaka yaprak alt yüzlerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç 
tabakası meydana getirilmelidir.  

a b 
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FASULYE ANTRAKNOZU 
Colletotrichum lindemuthianum (Saccardo and Magnus) Scribner 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Fasulye antraknozu [Colletotrichum lindemuthianum (Saccardo and Magnus) 
Scribner]’nun üreme organı, epidermisin altında gelişen sonra üst kısmını yırtarak 
ortaya çıkan tabak biçimindeki aservulustur. Aservulus içinde jelatinimsi bir madde 
ile sarılı ufak ve şeffaf konidiospor taşıyıcıları, bunların üzerinde de boyutları 4.4–
5.3x13–22 µm olan şeffaf, tek hücreli ve oval konidiosporlar bulunur. Seksüel 
devresinde perites içinde askus ve askospor oluşturur.  

Etmen kışı tohum içinde veya tarladaki hastalıklı bitki artıkları üzerinde geçirir. 
Bulaşık tohumların tarlada çimlenmesi sonucu belirtiler önce kotiledonlarda 
görülür. Sekonder enfeksiyonlar için inokulum kaynağı olan hastalıklı fidelerdeki 
konidiosporlar, çeşitli yollarla sağlam bitkilere ulaştıklarında, suyun mevcudi-
yetinde çimlenerek bitki bünyesine giriş yaparlar. Fungus uygun iklim koşullarında 
yaprak, dal veya meyvelerde 4–5 gün içinde inkübasyon süresini tamamlayarak 
leke oluşturur. Enfeksiyon süresi için en uygun koşullar %92’nin üstünde orantılı 
nem ve 27°C altındaki sıcaklıklardır. Hastalık 13.8–27.2°C’lerde gelişmekle 
birlikte optimum sıcaklık isteği 17.2–23.8°C’dir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Primer enfeksiyon sonucu hastalık ilk olarak yeni çıkan fidelerin kotiledonlarında 
(Şekil 7a,b) ve gövdelerinde koyu kırmızımtırak–kahverengi, çökük lekeler halin-
de görülür. Böyle fideler çoğunlukla gelişemeden ölürler. Sekonder enfeksiyon 
sonucunda oluşan belirtiler ise yapraklarda; damarlarda yer yer uzunlukları değişen 
ölçülerde önceleri kırmızımtırak kahverengi sonraları siyah lezyonlar (Şekil 7c), 
şiddetli durumlarda damarların birleştikleri yerlerde genellikle üçgenimsi kuruma-
lar ve bu kısımların yırtılması şeklindedir. Dallardaki belirtiler; hastalığın şiddetine 
göre değişen, çökük, tek tek ya da birbirleri ile birleşmiş, uzunlamasına kahverengi 
siyah lekeler halindedir. Fasulye meyvesindeki belirtileri ise genellikle 1–5 mm 
çapında siyah, orta kısmı açık kahverengi, çökük, yuvarlak lekeler halinde görülür 
(Şekil 7d,e). 

Hastalık genç fidelerde ölüme veya gelişmenin yavaşlamasına neden olur. Yaşlı 
bitkilerin yeşil aksamlarındaki kurumalar, fasulye meyvesinde ve tanelerdeki 
lekeler (Şekil 7f) sonucunda üründe kalite ve kantite yönünden büyük kayıplar 
olur. Hastalığın şiddetli görüldüğü bahçelerde ürün kaybı %90’a ulaşabilir. 

Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde hastalık yaygın olarak görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Fungus sadece fasulyede hastalık oluşturmaktadır. 
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Şekil 7. Fasulye antraknozu’nun fasulyenin kotiledonlarında 

(a,b), yaprakta (c), fasulye meyvelerinde (d,e) ve 
tanelerdeki belirtileri (f). 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
– Hastalıklı bitkiler tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
– Hastalığın görüldüğü tarlalarda en az 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.  
– Tarlada iyi bir drenaj sağlanmalıdır. 
– Tarladaki yabancı otlar temizlenmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde günlük ortalama sıcaklığın 17–23°C olduğu, 
orantılı nemin %92’nin üstüne çıktığı dönemde tarla kontrolleri yapılır ve yörede 
ilk belirtilerin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları 
ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. 

İlaçlamada bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 

a b 

c d 

e f 

sağlıklı 

hastalıklı 
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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 (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamalarda mutlaka bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası meydana getiril-
melidir. 

 

 

 

FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Fusarium spp., Rhizoctonia solani Kühn.,  
Macrophomina phaseoli (Maub.) Ashby  

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Fasulye kök çürüklüğüne, toprak kökenli birden fazla etmen neden olmaktadır. 

Fusarium spp.: Miselleri bölmeli ve genellikle düzensiz dallanmıştır. Konidiospor 
taşıyıcıları üzerinde makro ve mikrokonidiosporlar görülür. Makrokonidiosporlar 
3–5 bölmeli, orak şeklinde, mikrokonidiosporlar ise tek hücreli ve renksizdir (Şekil 
8a,b). 

Rhizoctonia solani: Miselleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar meydana geti-
rir. Yan dallar üzerinde boğumun hemen yanında birer bölme bulunur. Miseller 
gençken seyrek bölmeli, vakuollü ve renksiz iken sonradan sarımtrak bir görünüm 
alır ve yaşlandıkça koyu kahverengine dönüşür (Şekil 8c).  

Macrophomina phaseoli: Genç hifleri renksiz, 8 µm kalınlıkta olup, fazlaca dalla-
nırlar ve her bir dal ana dala paraleldir. Yaşlanmış hiflerin görünüşü biraz daha 
değişiktir. Bunların ince bölmeleri ve dik dalları vardır. Bu hifler üstünde 27°C’de 
2–3 gün içinde sklerotlar oluşur. Sklerotlar düz, parlak, siyah ve şekilsizdir.  

Hastalık etmenleri toprakta ve topraktaki bitki artıklarında misel, konidiospor, skle-
rot, klamidospor gibi değişik şekilde kışlar. Etmenler tohumla da taşınabilmektedir. 
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Şekil 8. Fusarium sp.’nin miselleri, konidi 
taşıyıcıları, makro ve mikrokonidileri  
(a, b); Rhizoctonia solani miseli (c); 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Fasulye kök çürüklüğü, tohumun çimlenme döneminden bitkinin ileri dönemlerine 
kadar kendini gösterebilir. Bitki toprak yüzüne çıkmadan önce ölebilir, bu durumda 
tarlada boş alanlar görülür. Fide veya bitkinin ileri dönemlerinde meydana gelen 
hastalıkta, bitkide genel bir bodurluk, yapraklarda dökülme, sonunda kurumalar 
görülür.  

Hasta bitkinin kök sistemi ya hiç 
oluşmamış veya toprak yüzeyine 
yakın ikinci bir kök gelişmesi 
oluşmuştur. Sapın içi boşalmış ve 
rengi kiremit kırmızısı, kahverengi 
veya siyah bir renk almıştır (Şekil 9).  

Üst üste ekim yapılan yerlerde ve 
tohumun etmenlerle bulaşık olduğu, 
ayrıca taban suyu yüksek ve sık ekim 
yapılan yerlerde hastalığın epidemi 
yapması söz konusudur. Koşullar 
uygun olduğu takdirde bütün fasulye 
ekiliş alanlarında hastalık yaygın 
şekilde görülür ve ekonomik ürün 
kayıplarına neden olur. 

 
Şekil 9. Fasulye kök çürüklüğünün kökteki 

belirtisi. 

a b 

c 

©H.Reşat AKBAŞ 
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3. KONUKÇULARI 

Etmenler, hemen hemen tüm sebzelerde hastalık oluşturur. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık görülen tarlada en az 2 yıl ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, özellikle fazla azotlu 
gübre vermekten kaçınılmalıdır. 

– Taban suyu yüksek olan yerlerde ekim yapılmamalı veya toprak drenajı 
sağlanmalıdır. 

– Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınmalıdır. 

– Sulama suyu hastalıkla bulaşık olan tarlalardan geçirilmemelidir. 

– Çapalama sırasında bitkinin yaralanmamasına dikkat edilmelidir. 

– Tarladaki hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Ekimden önce koruyucu olarak tohum ilaçlaması önerilebilir. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohum ilaçlamaları plastik leğen veya bidonlarda yapılabilir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlanacak tohum hafifçe nemlendirildikten sonra ilaç ilave edilmeli ve ilacın 
tohuma iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi 
sırasında tohum kabuğunun soyulmasına meydan vermemek için bidonu yavaş 
çevirmek gerekmektedir. 

 

 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18 

T 
A 

G 
E 

M



        ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI              CİLT III 

FASULYE PASI 
Uromyces appendiculatus (Pers.) C.K. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Fasulye pası [Uromyces appendiculatus (Pers.) C.K.], bütün dönemlerini aynı 
konukçuda tamamlayan, ara konukçusu olmayan bir pastır. Üredosporları (yaz 
sporları) yapraklar üzerinde, kırmızımsı–kahverenginde püstüller halinde oluşur. 
Teliosporlar ise daha koyu kahverengindedirler. Fungus nadiren esyum oluşturur. 
Üredosporlar açık kahverenginde, tek hücreli, ince çeperli olup, bazen zincir 
şeklinde bulunurlar. Olgunlaştıklarında derhal çimlenir, uygun şartlarda bitki 
dokusuna giriş yaparlar. 

Teliosporlar daha koyu renkli ve tek hücrelidirler. Kışı bu şekilde geçiren sporlar 
basidiyospor meydana getirerek, baharda primer enfeksiyonlara neden olurlar. 
Hastalığın gelişmesi için optimum sıcaklığın 20°C olması gerekir. Üredosporlar 
oldukça geniş bir sıcaklık sınırı (15–24°C) içinde çimlenebilirler. Teliosporlar ise 
en iyi 10–15.5°C de gelişirler. Üredosporların enfeksiyon yapabilmesi için 10–18 
saat yaprak ıslaklığı gerekmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Hastalık yapraklarda kahverengi üredospor püstüllerinin oluşması ile dikkati çeker. 
Püstüllerin çevresinde açık sarı renkli bir halka bulunur. Bitkinin vejetasyon 
devresi sonuna doğru teliosporların meydana gelmesi ile püstüllerin renkleri 
siyahımsı–koyu kahverengini alır. Hastalık genellikle yapraklarda görülmekte ise 
de bitkinin diğer kısımlarında da zararlı olabilmektedir (Şekil 10).  

 
Şekil 10. Fasulye pasının fasulye yaprağı (a) ve 

meyvesindeki (b) belirtileri. 

Pas erken devrede çıktığı takdirde yaprakların kurumasına ve kıvrılarak dökülme-
sine neden olarak ürün kayıpları meydana getirebilir. Ayrıca meyvedeki lekeler de 

a b 
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kalite düşüklüğüne yol açar. Genel olarak hastalık hasada yakın dönemlerde ortaya 
çıktığı için ekonomik ürün kayıplarına neden olmaz.  

İklim koşullarının uygun olduğu yıllarda fasulye yetiştirilen her yerde bu hastalık 
görülebilir.  

3. KONUKÇULARI 

Hastalık, fasulye, börülce ve diğer bazı Phaseolus spp.’de zararlı olur. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hasat sonunda bitki artıkları toplanarak yakılmalı veya derin çukurlara 
gömülmelidir. 

– Fasulye pasının şiddetli görüldüğü yıllardan sonra mutlaka ekim nöbetine yer 
verilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren 
ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi 
dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin 
olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden 
olmadığından ilaçlamaya gerek yoktur. 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir. 
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HIYAR YAPRAK LEKESİ 

Ulocladium cucurbitae (Letendre&Roum) Simmons 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Hıyar yaprak lekesi [Ulocladium cucurbitae (Letendre&Roum) Simmons]’nin 
konidiospor taşıyıcıları açık sarımsı kahverenginde, ince duvarlı, bölmeli, uzun-
lukları 19–35 µm’dir. Konidiosporlar elipsoit ve daha yaygın olarak küresel ve 
biraz alternarioid, 1-5 enine ve 1-4 boyuna bölmelidir. 

Bu etmen hastalıklı bitki artıklarında bir yıldan daha uzun süre canlılığını sürdürür. 
Konidiosporlar sıcak koşullarda oluşur ve hızla yayılır. Konidiosporların çimlen-
mesi ve misel gelişimi için optimum sıcaklık 30°C olsa da 9–36°C’lerde gelişme-
sini sürdürür. Gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları hastalığın gelişimini teşvik eder.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hıyar yaprakları üzerindeki ilk belirtiler 1–2 mm çapında ve koyu kahve-
rengindedir. Daha sonraları merkezi 
bej etrafı koyu kahve bir halka ile çev-
rili 6-7 mm çapında lekeler oluşur. 
Lekelerin birkaçı birleşerek daha bü-
yük düzensiz bir şekil alabilir ancak 
bej renkli merkezleri kalır (Şekil 11). 
İlk belirtiler enfeksiyondan bir hafta 
sonra görülür. Lekeler üzerinde çok 
sayıda konidiospor oluşur. Bunlar yağ-
murlama sulama, hava akımı, ilaçla-
malar veya çiğ ile yayılmaktadır. Yük-
sek sıcaklık ve nem varsa lekeler se-
zon boyunca gelişmiş yapraklar üze-
rinde ortaya çıkar. Meyve enfeksiyon-
ları görülmez. Fungus özellikle örtüaltı 
hıyar yetiştiriciliğinde görülür.  

3. KONUKÇULARI 
Bu hastalığın konukçusu hıyar bitkisidir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Seralarda havalandırmaya özen gösterilmelidir. 

– Sık sulamadan kaçınmalıdır. 

– Hastalık belirtisi gösteren bitkiler toplanarak imha edilmelidir. 

 
Şekil 11. Hıyar yaprak lekesinin 

yapraktaki belirtileri. 

©Seral YÜCEL 
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4.2. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Serada ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, 
iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya 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.  

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamanın havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen ıslatacak, 
özellikle de yaprak altlarının iyice ilaçlanmasını sağlayacak şekilde yapılmasına 
dikkat edilmelidir. 

 

 

ISPANAK MİLDİYÖSÜ 
Peronospora farinosa f. sp. spinaciae Byford 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ispanak mildiyösü (Peronospora farinosa f. sp. spinaciae Byford), obligat parazit-
tir ve tohumla taşınır. Etmenin dallı sporangioforları tek veya küçük gruplar 
halinde yaprak stomalarından dışarı çıkar. Ana ve yan dalların uçları açık kuş 
gagası şeklinde, dikotom olarak dallanmış ve her bir uçta yuvarlağa yakın limon 
şeklinde sporangium oluşur. Sporangium ve taşıyıcılarının renkleri, sarıdan açık 
kahverengiye kadar değişir. Sporangium çimlenmesi ve konukçuya penetrasyonu 
için yaprak ıslaklığı mutlak surette bulunmalıdır. 

Hastalık etmeni fungus nemli ortamlarda gelişir. Hastalık oluşumu ve epidemi için; 
optimum sıcaklığın 13–21°C, yağmur, yağmurlama sulama ve çiğ gibi ıslak 
koşulların bir arada bulunması gerekir. 

Etmen kışı miselyum olarak tohum yüzeyinde ve bitki artıklarında, oospor olarak 
da toprak ve tohumda geçirir. Sekonder enfeksiyonlar rüzgârla sürüklenen 
konidiosporlarla oluşur. 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Yapraklarda önce pek belirgin olmayan yağ damlası görünümünde renk açılmaları 
şeklinde belirtiler görülür. Daha sonra sınırları belli olmayan sararmalar halinde 
gelişen lezyonların bulunduğu alanlarda, yaprağın alt yüzeyinde ve çok ender 
olarak da üst yüzeyinde gri-menekşe renginde fungal gelişme görülür. Hem gerçek 
hem de kotiledon yapraklarda gözlemlenen bu sararmalar, hastalığın şiddetine bağlı 
olarak, tüm yaprağı kaplayarak ölümüne neden olabilir (Şekil 12). Ayrıca 
yapraklarda kıvrılmalar da gözlenebilir. 

  
Şekil 12. Ispanak mildiyösünün, ıspanağın yaprak altı (a) ve yaprak üstünde 

(b) meydana getirdiği belirtiler. 

3. KONUKÇULARI 

Ispanak mildiyösünün tek konukçusu ıspanaktır. 

4. MÜCADELESİ  

4.1. Kültürel Önlemler 
– Tohumluk hastalık görülmeyen tarladan alınmalıdır. 
– Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır. 
– En az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
– Sık ekimden kaçınılarak, bitkilerin toprak yüzeyini tamamen örtmesi 

önlenmeli ve hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. 
– Sulama aralığı uzatılmalı ve verilen su miktarı azaltılmalıdır (sulama haftada 

bir yerine 12-15 günde bir ve sabah yapılmalıdır). 

a b ©Ahmet ASLAN ©Ahmet ASLAN 
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– Kışlık ıspanak üretimi yapılan alanlarda ve yakınlarında yazlık üretim 
yapılmamalıdır. 

– Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, hastalığın şiddetine göre 
10 gün sonra ikinci bir uygulama yapılır. 

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Ispanakta mildiyö hastalığına karşı ülkemizde ruhsatlı herhangi bir ilaç 
bulunmamaktadır. 

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamanın havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen, özellikle 
yaprakların alt yüzeylerini ıslatacak şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. 

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uygulamanın etki oranının saptanmasında, hastalıklı yaprak alanına göre belirlenen 
0-6 skalası kullanılarak değerlendirmeye alınır. 
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ISPANAK YAPRAK LEKESİ 
Cladosporium variabile (Cooke) (=Heterosporium variabile)  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Yaprakların alt tarafında oluşan küf tabakası, fungusun koyu kahverenginde 
konidiospor ve konidioforlarından meydana gelir. Konidioforları bölmeli olup, uç 
kısmında zincir şeklinde oluşan konidiosporları taşımaktadır. Konidiosporların uç 
kısımları hafif sivri, limon veya silindir şeklinde olup, bölmesiz ya da 2 bölmelidir. 

Hastalık etmeni fungus nemli ortamlarda gelişir. Düşük sıcaklıkları tercih eder. 
Hastalığın çıkması için orantılı nemin %100, optimum sıcaklığın da 16–20°C 
olması gerekir.  

Etmen tohumla taşınır. Primer enfeksiyonlar tohum ve tarlada kalan hastalıklı bitki 
artıklarıyla meydana gelir. Sekonder enfeksiyonlar ise yaprak altlarında oluşan 
etmenin konidiosporlarının, rüzgâr, yağmur ve sulama ile yayılmasıyla oluşur. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Ispanak yapraklarında başlangıçta kuşgözü şeklinde çok sayıda lekeler meydana 
gelir. Bu lekeler zamanla büyür, birleşir ve tüm yaprak yüzeyine yayılır. Hastalık 
kısa zamanda bütün yaprakları kaplar ve bütün bitkiyi kurutur. Hastalık ilerledikçe 
yaprakların alt yüzeyinde bulunan lekeli kısımlarda koyu kahverenginde küf 
tabakası oluşur (Şekil 13). 

 
Şekil 13. Ispanak yaprak lekesinin ıspanak yaprağındaki belirtileri. 

Özellikle yağışlı havalarda yapraklardaki küf tabakası oluşumu artar yaşlı lekelerin 
ortasında gri-kahverengi nekrotik alanlar oluşur. Kuru hava şartlarında yaprak-
lardaki lekeli yerler açık kahve veya beyaz bir renk alır, lekeli yerlerin ortası yırtılır 
ve yaprak üzerinde birçok delik oluşur. 

Ayrıca yapraklarda kıvrılmalar da görülebilir. Yaşlı yapraklarda yavaş gelişen 
lekeler, menekşe renginden kahverengine kadar değişen renkler de oluşabilir. 
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Ispanak ekiliş alanlarında yaygın olarak görülür. Genellikle kış aylarında yavaş 
gelişen bitkilerin yaşlı yapraklarında etkili olmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Tek konukçusu ıspanaktır. 

4. MÜCADELESİ   

4.1. Kültürel Önlemler 

– Tohumluk hastalık görülmeyen tarladan alınmalıdır. 

– Ekim nöbeti yapılmalıdır.  

– Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Ekimden önce tohum ilaçlaması 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 

Tohum ilaçlamaları, bidon, kavanoz veya naylon torbalarla yapılabilir. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Toz ilaçların tohuma daha iyi yapışması için, Tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 
saat müddetle bir sergi üzerinde yayılarak havalandırılmalıdır. Daha sonra, ilacın 
tohumla birlikte, tohum yüzeyini kaplayabilecek bir şekilde bidon, kavanoz veya 
naylon torbada en az 15 dakika sallanması gereklidir.  

5. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uygulamanın etki oranının saptanmasında, Kabakgillerde külleme bölümünde 
anlatıldığı şekilde hastalıklı yaprak alanına göre belirlenen 0-5 skalası kullanılarak 
değerlendirmeye alınır. 
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KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ 
Colletotrichum orbiculare Berk&Mont  
[=C. lagenarium (Pass) Ell. et Halst] 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun miselyumu dallanmış ve bölmeli olup, önceleri renksiz iken sonraları 
koyu bir hal alır. Konidiosporlar hiflerin ucunda ve tek olarak bulunur. Konukçular 
üzerinde stroma kitlesi meydana gelir ve bunun üstünde aservuli bulunur. Aservuli 
olgunlaştığında turuncu krem renkli konidiosporlar meydana gelir. Bunlar tek 
hücreli ve renksizdir. Boyutları, 4–16x13–19 µm’dur. 
Bu etmen hastalıklı bitki artıklarıyla toprağa ve topraktan da yeni ekilen kavun ve 
karpuzlara geçtiği gibi, tohum ile de taşınabilmektedir. Ayrıca antraknozlu 
bitkilerden, sağlamlara konidiosporların geçişi yağmur suyu ile sıçraması, 
ilaçlamalar veya çiğ ile olmaktadır. Bulaşmalar genellikle 16°C civarında olmakta, 
21–26°C sıcaklık ve en az %80 orantılı nem koşullarında epidemi meydana 
gelmektedir. Hastalığın inkübasyon süresi optimum koşullarda 5–6 gündür. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri yapraklar üzerinde görülen esmer veya siyah renkli 
yuvarlağa yakın lekeler halindedir. Bu lekeler zamanla birleşip büyürler ve 
düzensiz bir şekil alırlar. Daha sonra buruşup parçalanmaları sonucunda yapraklar 
ve daha ileriki dönemde bütün bitki kuruyarak ölebilir (Şekil 14a,b). Yaprak 
sapları üzerindeki lekeler uzunumsu esmer ve hafif çukurdur (Şekil 14c). 
Hastalığın meyvelerdeki belirtileri ise 1–2 mm çapından daha büyük daire veya 
düzensiz çöküntü halinde lekelerdir (Şekil 14d). Rutubetli havalarda bu lezyonlar 
üzerinde kavuniçi bir renk oluşur. Bunlar hastalığın yayılmasını sağlayan 
konidiosporlar olup, hastalığın tanınması bakımından tipik bir görünümdür.  
Bu fungus yağışlı geçen yıllarda ürün kaybına neden olabilir.  

3. KONUKÇULARI 
Hastalık, kabakgillerde (hıyar, kavun, kabak, karpuz) görülmektedir.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Tohumluk hastalığın görülmediği bitkilerden alınmalıdır. 
– En az 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
– Tarladaki antraknozlu bitki artıkları yok edilmelidir. 
– Hastalığın her yıl epidemi yaptığı yerlerde varsa dayanıklı çeşitler ekilme-

lidir. 
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Şekil 14. Kabakgillerde antraknozun 
yapraklarda (a,b), sapta (c) ve 
meyvedeki (d) belirtisi. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat 
kurutulduktan sonra tohum ilaçlarından biri ile ilaçlanmalıdır.  

Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin 
en az %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en 
pratik yol, çevrede kavun – karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz 
lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları 
ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya 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.  

 

©Seral YÜCEL 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohumların ilaçlanmasında, bidon, kavanoz veya naylon torbalar kullanılabilir. 
Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (meka-
nik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Tohum ilaçlaması: İlacın tohum yüzeyini kaplayabilmesi için bidon, kavanoz 
veya naylon torbada en az 15 dakika sallanması gereklidir. 

Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamanın bitki yapraklarının alt ve üst yüzeylerine 
gelecek şekilde yapılması gereklidir. Uygulamalar rüzgârsız bir havada sabah ve 
akşam saatlerinde yapılmalıdır. 

 

 

KABAKGİLLERDE KÜLLEME 
Erysiphe cichoracearum D.C.,  
Sphaerotheca fuliginea (Schlech.) Polacci  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kabakgillerde külleme hastalığı etmenleri Erysiphe cichoracearum D.C. ve 
Sphaerotheca fuliginea (Schlech.) Polacci’dır.  

Bu etmenler konukçu bitkilerin yüzeyinde oluşan beyaz miselleri ve mevsim 
sonunda meydana gelen siyah küçük noktalar halindeki klaystotesyumları ile 
tanınır. Erysiphe cinsinin klaystotesyum büyüklüğü 90–130 µm’dir. Çok sayıdaki 
tutunucuları kısa ve dallanmamış olup hafif kahverengidir. Bunlarda oluşan askus 
adedi 10–25 olup, 65–85 µm uzunluk, 25–50 µm genişliktedir. Her bir askus iki 
veya üç askospor içerir. Konidiosporları zincir şeklinde birbirine bağlı olup oval 
şekilli 10x35µm uzunluk ve 15–23 µm genişliktedir. Sphaerotheca’nın klays-
totesyumu konukçu yüzeyinde meydana gelir. Klaystotesyum büyüklüğü 80–112 
µm olup tek askus içerir, askusları 62–80 µm, askosporlar 48x31 µm büyük-
lüktedir. 

Etmen kışı hastalıklı yapraklar üzerinde kışlama formu olan klaystotesyum halinde 
geçirir. Ertesi yıl bunların çatlaması ile etrafa yayılan askosporlar primer enfek-
siyonları oluşturur. Yaz boyunca oluşan konidiosporlar, tarla şartlarında rüzgâr ile 
seralarda ise konidiosporların hava akımı ile dağılması sonucu sekonder 
enfeksiyonları oluştururlar. Enfeksiyon için optimum sıcaklık 20–27°C’dir. 
Etmenin inkübasyon süresi 3–7 gündür. Tarla koşullarında enfeksiyonun gelişimi 
38°C’nin üzerinde durur.  
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık bitkilerin özellikle yaşlı yapraklarında görülür. Zamanla yeni oluşan 
yapraklara da geçer. Genellikle konukçularda önce yaprağın üst yüzeyinde parça 
parça nispeten yuvarlak lekeler belirir sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her 
iki yüzeyini, yaprak sapını ve gövdeyi kaplar. Önceleri beyaz renkte toz tabakası 
gibi görünen miseller zaman ilerledikçe esmerleşir (Şekil 15). Yapraklar kuruyup 
dökülür ve bitkide gelişme durur. Bu şekilde ürün kaybına neden olur.  

Hastalık kabakgil yetiştirilen bütün bölgelerde yaygın olarak görülür. 

 

 

 

 

 
Şekil 15. Kabakgillerde küllemenin 

yaprak üstü ve altındaki 
belirtileri 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık, kabakgillerde (hıyar, kavun, kabak, karpuz) görülmektedir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları ve yabancı otlar toplanarak yakılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim 
koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. 
Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin 
altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.  
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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, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçla kaplanması gerekmektedir. 

 

 

KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ 
Pseudoperonospora cubensis Berkeley and Curtes 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalıklı yaprakların alt yüzünden çıkan Pseudoperonospora cubensis Berkeley 
and Curtes’in sporangiyoforları dikotom olarak dallanmıştır ve dal uçlarında iki 
adet sterigma bulunur. Uçları sivri olan bu sterigmalar içe veya dışa doğru az ya da 
çok kıvrık olabilir. Sporangiumlar sterigmalar üzerinde oluşur ve ince zarlı olup 
boyutları 14–23x21–39 µm arasındadır. Uygun koşullarda çimlenen sporangiumlar 
10–13 µm çapında zoosporlar oluşturur. 

İlkbaharda sporangiyoforlar stomalardan tek olarak veya çok nadiren ikişerli 
gruplar halinde çıkar. Bunların uçlarında elipsoit veya silindir şeklinde açık gri, 
sarı, esmer renkli sporangia vardır. Rüzgâr, yağmur damlaları ve tarım aletleri 
vasıtasıyla kolayca çevreye yayılabilirler. Bu şekilde taşındıkları bitkiler üzerinde 
oluşan zoosporların çimlenmesiyle bitkiye giriş yaparlar. Epidemi, 20–22°C 
sıcaklık ve %90 orantılı nemde gerçekleşir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekelerle kendini belli 
eder (Şekil 16a). Bu lekelerin rengi zamanla koyulaşır (Şekil 16b). Yaprağın alt 
yüzünde ve bu lekelerin tam altında fungusun üreme organlarından oluşan gri veya 
menekşe renginde bir küf tabakası görülür (Şekil 16c). Hastalığın şiddetine göre 
bitkideki hastalıklı yapraklar sararıp, kahverengine döner, önce yaşlı yapraklar, bir 
süre sonra da taze ve genç yapraklar kurur (Şekil 16d,e) ve bitki tamamen ölür. 

Orantılı nemin yüksek olduğu üretim alanlarında ekonomik seviyede ürün kaybına 
neden olabildiğinden, hıyar ve kavun ekim alanlarında mücadeleyi gerektiren bir 
hastalıktır. 
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Şekil 16. Kabakgillerde mildiyönün hıyar yaprağındaki belirtileri. 
 

Ülkemizde hıyar ve kavun ekim alanlarının bulunduğu her yerde görülebilmek-
tedir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık etmeni, hıyar, kavun ve su kabağında görülür. 
4. MÜCADELESİ 
Hastalığın her yıl düzenli çıkış yaptığı yörelerde koruyucu mücadeleye önem 
verilmelidir. 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Hava sirkülasyonunu sağlamak için sık dikim yapılmamalıdır. 
– Tarlada çapalama ile yabancı otlarla mücadele yapılarak hava sirkülasyonu 

sağlanmalı, seralarda ise çok iyi havalandırma yapılmalıdır. 
– Hastalıklı bitkiler toplanıp tarladan uzaklaştırılarak derin bir çukura 

gömülmelidir. 
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4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri 
görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine 
bağlı olarak ilaçlamaya 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamanın havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen ıslatacak, 
özellikle de yaprak altlarının iyice ilaçlanmasını sağlayacak şekilde yapılmasına 
dikkat edilmelidir. 

 

 
KABAKGİLLERDE SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ 

Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp. 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğünün etmenleri Fusarium spp., Pythium 
spp. ve Rhizoctonia spp.’dir. Bu funguslar genellikle yaşamlarını toprakta 
sürdürürler. Özellikle, Fusarium ve Pythium’un pek çok konukçuda patojen olan 
türleri ve formları vardır. Uygun ekolojik koşullarda hızla çoğalmakta ve uzun 
yıllar konukçuları olmadan canlı kalabilmektedirler. Bu özellikleri nedeniyle, 
önemli bitki patojeni fungal etmenler arasında yer almaktadırlar. 

Fusarium spp.: Bölmeli miselli, tek hücreli mikrokonidilere, çok hücreli (bölmeli) 
makrokonilere ve dayanıklı klamidosporlara sahip olan, toprak ve tohumla 
taşınabilen bir fungustur (Şekil 32b,c).  
Pyhium spp.: Bölmesiz misellere ve sporangiyumlara sahip, eşeyli devresinde ise 
anteridium ve oogonyumlara sahip olan bir toprak fungusudur (Şekil 32e,f).  

Rhizoctonia spp.: Bölmeli, düzgün ve dik dallanan miselli, eşeyli devresinde 
nadiren basidiospor oluşturan, toprakta yaşayan ve tohumla da taşınabilen bir 
fungustur (Şekil 32a).  
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Bu etmenlerin bir yıldan diğer yıla geçişleri, genellikle tarlada kalan hastalıklı bitki 
artıkları ile bazı türler de ise tohumla olmaktadır. Fusarium spp. miselleri ve 
klamidosporları ile, Pythium spp. oosporları ile ve Rhizoctonia spp. sklerotları ile 
kışlamaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık etmenleri, tek tek veya bir arada tohumun çimlenmesiyle başlayan ve 
bütün vejetasyon devresi süresince bitkileri enfekte ederler ve zarar meydana 
getirirler. Çimlenme ve çıkışı takiben fide devresinde kök çürüklüğü (çökerten) 
hastalığına sebep olurlar. Bu devrede hastalığa yakalanan fideler çoğunlukla 
tamamen kururlar. Canlı kalanlar ise, kök boğazı ve kılcal köklerindeki lokal 
yaralar ve çürümeler nedeniyle, ileriki devrelerde solgunluk hastalığına daha 
duyarlı hale gelmektedirler (Şekil 17, 18). 

 

 
Şekil 17. Solgunluk ve kök çürüklüğü etmenlerinin hıyarda kök ve kökboğazı çürüklüğü 

(a,b); kavunda solgunluk (c) belirtileri ile Fusarium sp.’nin kavun bitkisinde 
meydana getirdiği kök ve kökboğazı çürüklüğü. 

Bulaşık bitkilerin, kol atma, çiçek ve meyve oluşumu devrelerinde tipik solgunluk 
belirtileri görülür. Bu devrede genellikle Fusarium türleri etkili patojen durumuna 
geçmektedirler. Tipik iletim demetleri lekelenmeleri ve kol uçlarından başlayan 
solgunluk sonucu önce yapraklarda daha sonra tüm bitkide çökme meydana 

a b 

Hastalıklı Sağlıklı 
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gelmektedir (Şekil 17c, 18). Bu bitkilerin kök boğazını çepeçevre saran şekilde 
açık ve koyu kahve renkli bir yanıklık ve bazı hallerde ise ayrıca bir zamklaşma 
görülür. 

Kabakgil ekiliş alanlarında ekonomik ürün kayıplarına neden olabilen bir 
hastalıktır. 

Ülkemizde bütün kabakgil ekiliş alanlarında görülebilmektedir. 

 

 
Şekil 18. Solgunluk ve kök çürüklüğü etmenlerinin karpuz bitkisinde 

meydana getirdiği solgunluk. 

3. KONUKÇULARI 

Kavun, karpuz ve hıyar bitkileri başlıca konukçuları arasındadır.  

 

a 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Ekim nöbeti uygulanmasına özen gösterilmelidir. 
– Sırta dikim yapılmalı ve sulama esnasında kök boğazına suyun değmemesine 

dikkat edilmelidir. Bitkilerin suyu ark içerisinden sızarak alabileceği şekilde 
karıklar oluşturulmalıdır. 

– Toprağın fiziki yapısını düzeltmek, bitkilerde iyi bir gelişmeyi ve patojen 
etmenlere karşı yararlı mikroorganizma yoğunluğunun artmasını sağlamak 
için tarlaya iyi yanmış çiftlik gübresi verilmeli ve yeşil gübre uygulaması 
yapılmalıdır. 

– Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır.  
– Hastalığa dayanıklı çeşitler yetiştirilmelidir. 
– Hastalığa yakalanmış bitkiler sökülerek imha edilmelidir. 

4.2. Fiziksel ve Kimyasal Mücadele Kombinasyonları 
Uygulamalar toprak boşken yapılır. Bu amaçla aşağıdaki önerilerden biri toprağın 
dezenfeksiyonu için uygulanır. 

– Solarizasyon+önerilen toprak fumigantlarının düşük dozlarının kombi-
nasyonu 

– Solarizasyon+Yaş tavuk gübresi (1 ton/da)  

– Solarizasyon+Yaş sığır gübresi (4 ton/da)  

Bu uygulamaların başarılı olması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

– Bu uygulamalar sıcak yaz aylarına sahip olan bölgelerde temmuz ve 
ağustos aylarında başarılı olmaktadır.  

– Uygulama süresi 4 haftadan az olmamak üzere 8-10 haftaya kadar 
uzatılabilir. 

– Uygulama boyunca toprağın tavda tutulması sağlanmalıdır. 

– Şeffaf plastik örtünün delinmemesine özen gösterilmelidir. 

– Uygulama sonrası toprağın yüzeysel (10-15 cm) işlenmesi sağlan-
malıdır. 

4.3. Kimyasal Mücadele 
Solgunluk ve kök çürüklüğü hastalıklarına karşı mücadele, toprak boşken 
dezenfeksiyon amacı ile yapılır.  
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KARPUZDA ALTERNARYA YAPRAK YANIKLIĞI 

Alternaria cucumerina (Ellis & Everh.) Elliott. 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Alternaria cucumerina’nın konidioforları yaprak lekelerinin üst ve alt yüzeylerinde 
oluşabilir. Konidiosporlar tek veya ikili zincir şeklindedir. 6-9 enine bölmeli, az 
veya çok sayıda boyuna ve eğik bölmeye sahiptirler.  

Konidiosporlar yüksek orantılı nemin olduğu dönemleri takiben oluşurlar. 
Enfeksiyon için optimum sıcaklık 18°C'dir. Hastalığın yerleşmesi için 15-21°C 
sıcaklıklarda yaprak ıslaklığının en az 8 saat süreyle olması gerekmektedir. 
Patojenin miselyumu hasta bitki artıklarında 1-2 yıl canlı kalabilir. Konidiospor 
canlılığını toprakta hızla kaybeder.  

Primer inokulum kaynağı hastalığın olduğu kabakgil tarlasındaki dormant 
miselyum tarafından oluşturulan konidiosporlar olarak dikkate alınır. Sekonder 
inokulum olarak hava kökenli veya yağmur ile dağılan konidiosporlar hastalığın 
yayılmasını sağlar. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Meyve lekeleri olmasına rağmen, yap-
raktaki belirtiler tipiktir.  

Yapraktaki ilk belirtiler, daha yaşlı 
yapraklarda görülür.  

Lekeler başlangıçta açık yeşil veya sarı 
haleli sarımsı kahverengi, küçük (0.5 
mm çapında), genişledikçe konsantrik 
görünümlü kahverengi nekrotik alanlar 
oluşur (Şekil 19). Sonuçta lekeler bir-
leşerek yaprak yüzeyini kaplar, yaprak 
ölür, güneşten zarar gören meyvenin 
kalite ve kantitesi bozulur.  

Hastalık yağmurlama sulama yapılan 
karpuz tarlalarında sorun olabilmek-
tedir. 

3. KONUKÇULARI 
Hastalık karpuzda yaygın olmakla 
beraber kavun, hıyar ve kabakta da 
ortaya çıkabilmektedir. 

 

 
Şekil 19. Kapuz yapraklarında Alternaria 

cucumerina belirtileri. 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Primer inokulum miktarını azaltmak için kabakgillerden sonra en az 2 yıllık 
rotasyon uygulanmalıdır. Rotasyon pratik değilse hasattan sonra bitki 
artıkları toplanmalı veya derine gömülmelidir. 

– Yaprak ıslaklığı süresinin uzamasına engel olmak için üstten sulamadan 
kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 
Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, 
iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya 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.  

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamanın havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen ıslatacak 
şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. 
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KÜLTÜR MANTARINDA KURU KABARCIK 
Verticillium fungicola (Preuss) Hassebr. (=V.malthousei Ware) 

V. psalliotae Treschow 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kültür mantarında kuru kabarcıklığa neden olan etmenlerden Verticillium fungicola 
(Preuss) Hassebr.’nın kültür mantarında hastalık yapan iki varyetesi (V.fungicola 
var. fungicola ve V. fungicola var. aleophilum Gams and Van Zaayen) bilinmek-
tedir. Hastalığa neden olan etmenler besi ortamında beyaz, pamuksu koloni 
oluştururlar. Ancak V. psalliotae’de petrinin alt yüzünde rengin koyu kırmızı ya da 
erguvani renk alması karakteristiktir. Ayrıca V. psalliotae’de gelişme sıcaklığı 
maksimum 35°C iken, bu değer V. fungicola var. fungicola’da 27°C, V.fungicola 
var. aleophilum’da ise 33°C’dir. Diğer Verticillium türlerinde olduğu gibi vertisillat 
dallanma karakteristik olup konidioforlar üzerinde başçık halinde konidiumlar 
oluşmaktadır. 

Hastalığa neden olan etmenler toprak kaynaklı olup özellikle sıcaklığın 20°C’nin 
üzerinde olduğu durumlarda çok hızlı kolonize olabilmektedir. Sulama suyu, sinek 
ve akar gibi zararlılar, hasatta kullanılan araç gereçler ile hava akımı sekonder 
enfeksiyonlarda önemli rol oynamaktadır.   

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Kültür mantarında kuru kabarcık hastalığı değişik görünümlerde ortaya 
çıkabilmektedir. Genellikle mantar şapkasında açık kahverengi, yüzeysel ve 
düzensiz lekeler şeklinde görülmektedir (Şekil 20a,b). Daha sonra bu lekeler 
birleşerek daha büyük benekler halini alabilmektedir. Şiddetli enfeksiyonlarda ise 
şapkada deformasyon, sapta şişkinlik ve tavşan dudaklılık belirtileri ortaya 
çıkmaktadır (Şekil 20c,d). Sap ve şapkanın farklılaşmadığı dönemde hastalık 
ortaya çıkarsa mantar şapkası ve sapı yerine 3-25 mm çapında bir kitle oluşumu 
söz konusudur. Mantarın tomurcuk döneminde hastalığa yakalanması halinde ise 
soğan başı şeklinde mantar oluşumu görülmektedir. Ancak tüm durumlarda 
hastalığa yakalanmış mantar dokuları kuru ve derimsi bir hal almaktadır. Eğer 
hastalık örtü toprağının serilmesinden hemen sonra ortaya çıkarsa zarar oldukça 
artmaktadır.  

Ülkemizde bu hastalık Marmara’da %25, Ege’de ise %5 düzeyinde belirlenmiştir.  

3. KONUKÇULARI 

Etmenlerin konukçusu kültür ve yabani mantar türleridir. 
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Şekil 20. Kuru kabarcığın mantarda meydana getirdiği belirtiler. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hastalığın kontrolünde hijyenik tedbirlerin alınması mutlaka gereklidir. Hijyenik 
tedbirlerin esasını, usulüne göre pastörize edilerek (60°C’de 5–6 saat) mikro-
organizmalardan arındırılmış örtü toprağının kullanılması ve üretim dönemi 
boyunca dışarıdan gelebilecek her türlü bulaşmanın engellenmesi teşkil etmektedir. 
Buna göre mantar işletmelerinde alınması gereken başlıca kültürel önlemler 
aşağıda sıralanmıştır. 

─ Üretim yerlerine giren ve çıkan hava uygun spor filtreleri ile filtre edilmeli, 
─ Kapı girişlerine %2’lik formaldehit solüsyonu ile ıslatılmış sentetik köpük 

hasır, sünger veya çuvallar konulmalı, 
─ Çalışma koridorları ve odalar her gün temizlenmeli %2’lik formaldehit ile 

düzenli olarak dezenfekte edilmeli, 
─ Üretim alanları fare, sinek ve kırmızı örümcek gibi zararlılara karşı 

korunmalı, 
─ Misel ekimi ve toplamada kullanılan, makine ve diğer aletler bir odadan 

diğerine geçişte %2’lik formaldehit ile dezenfekte edilmeli, 
─ Üretim alanlarındaki bakım ve hasat işlerinde çalışanların elleri ve 

giysilerinin temiz olmasına özen gösterilmeli, 

b 

c d 

a 
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─ Üretim yerlerine yeni bulaşmaları önlemek için ahşap aksam Sodium–
pentachlorophenolate ile muamele edilmeli, 

─ Üretim devreleri arasında yataklar temizlenmeli, 
─ Her sulamadan sonra mantar yüzeylerinin ıslak kalmaması için düzenli 

havalandırma yapılmalı, 

─ Oda sıcaklığı, üretim döneminde 18°C’nin üzerine çıkmamalı,  
─ Üretim dönemi boyunca ve sonunda kompost, toprak, artık mantar parçaları 

gibi kalıntılar torbalara konularak işletmeden uzaklaştırılmalı, 
─ Yetiştirme dönemi sonlarında üretim odaları içindekilerle birlikte 12 saat 

70°C de tutulmalıdır. 
─ Hastalık görülünce etmeni baskı altına almak açısından hasat odasında 

sıcaklık birkaç gün süreyle 12-13°C’ye düşürülmelidir.  
4.2. Kimyasal Mücadele 
Ülkemizde bu hastalığa karşı kullanılabilecek ruhsatlı bir preparat bulunma-
maktadır. Bu nedenle kimyasal mücadele önerilmemektedir. 

 
 

KÜLTÜR MANTARINDA ÖRÜMCEK AĞI 
Dactylium dendroides Bulliard (Friess) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Dactylium dendroides Bulliard (Friess), toprak patojeni bir fungustur. Anamorf dö-
nemi Cladobotrium dendroides olarak isimlendirilir. Etmenin Verticillium’dakine 
benzeyen konidioforlarında saydam, 2 veya 4 hücreli konidiosporlar oluşur.  

Çok sayıda oluşan bu konidiosporlar hava akımları ve sulama esnasındaki sıçrayan 
su damlaları vasıtasıyla çevreye yayılır. İnsan, böcek ve sineklerle taşınabildiği gibi 
havalandırma esnasında da işletmeye girebilir.  

Eski örtü toprağı veya kompost tekrar örtü toprağı olarak kullanılıyorsa ve 
yeterince dezenfekte edilmiyorsa bulaşmaya sebep olur. Ayrıca işletme içinde 
görüldüğünde, yeterli tedbir alınmazsa kısa sürede her tarafa yayılır.  

Örtü toprağının fazla ıslak ve üretim odasının fazla nemli olması hastalığı teşvik 
eder. 
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni çoğunlukla bulaşık örtü toprağı ile üretim yerlerine taşınır. İlk 
belirtiler örtü toprağı üzerinde dağınık küçük yamalar halinde görülür. Sonra hızla 
yayılarak tüm mantarları kaplar. Etkilenen mantarlar tamamen kabarık bir 
miselyum tabakasıyla kaplanır. Bu küf tabakası başlangıçta grimsi olup, zamanla 
pembemsi bir hale dönüşebilir. Enfeksiyonlu mantarlar kesilip açıldığında, çürük 
bir etten ibaret olduğu görülür. Genç tomurcuklar (düğmeler) ise şekilsiz ve 
yumuşak bir dokuya indirgenir. Fungusun toprak yüzeyindeki görünüşü beyaz, 
yünsü ve örümcek ağı dokusundadır (Şekil 21). 
Örtü toprağının bulaşık olduğu durumlarda önemli verim kayıpları yaşanabilir. 
Mantar üretiminin yapıldığı her yerde görülebilir. 

 
Şekil 21. Kültür mantarında örümcek ağının belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçusu sadece kültür mantarlarıdır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Usulüne uygun pastörize edilmiş (60°C’de 5–6 saat) örtü toprağı kullanılma-
lıdır. 

– Üretim yerlerine giren ve çıkan hava uygun spor filtreleri ile filtre edilme-
lidir. 

– Kapı girişlerine %2’lik formaldehit solüsyonu ile ıslatılmış sentetik köpük 
hasır, sünger veya çuvallar konulmalıdır. 

– Çalışma koridorları ve odalar her gün temizlenmeli, %2’lik formaldehit ile 
düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. 

– Üretim alanları fare, sinek ve kırmızı örümcek gibi zararlılara karşı korun-
malıdır. 

©H.İbrahim SOYLU ©H.İbrahim SOYLU 
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– Misel ekimi ve ürünleri toplamada kullanılan makine ve diğer aletler bir 
odadan diğerine geçişte %2’lik formaldehit ile dezenfekte edilmelidir. 

– Üretim alanlarındaki bakım ve hasat işlerinde çalışanların elleri ve 
giysilerinin temiz olmasına özen gösterilmelidir. 

– Üretim yerlerine yeni bulaşmaları önlemek için ahşap aksamlar Sodyum–
pentaklorofenolate ile muamele edilmelidir. 

– Üretim devreleri arasında yataklar temizlenmelidir. 
– Her sulamadan sonra mantar yüzeylerinin ıslak kalmaması için düzenli 

havalandırma yapılmalıdır. 

– Oda sıcaklığı üretim döneminde 18°C’nin üzerine çıkmamalıdır.  
– Üretim dönemi boyunca ve sonunda kompost, toprak, artık mantar parçaları 

gibi kalıntılar torbalara konularak işletmeden uzaklaştırılmalıdır. 
– Yetiştirme dönemi sonunda üretim odaları, içindekilerle birlikte 12 saat süre 

ile 70°C sıcaklığa tabi tutulmalıdır. 
4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Yığın ilaçlaması: Örtü toprağı, örtme işleminden önce, toprak kaynaklı 
bulaşmalara karşı koruyucu olarak ilaçlanır. 
Yüzey ilaçlaması: Örtü toprağının serilmesinden hemen sonra veya ilk mantar 
taslakları çıktığında koruyucu olarak ya da hastalık belirtisi görülür görülmez 
ilaçlanır. 
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 (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Yüzey ilaçlaması: Örtü toprağının serilmesinden hemen sonra koruyucu olarak 
veya ilk mantar taslakları görülür görülmez veya hastalığın ilk belirtileri görülür 
görülmez yapılmalıdır. Önerilen bitki koruma ürünleri metrekareye 1 litre ilaçlı su 
gelecek şekilde püskürtülür. Özellikle hastalık çıktıktan sonra yapılacak 
ilaçlamalarda ilaçlama ile hasat arasındaki süreye kesinlikle uyulmalıdır. 
Yığın ilaçlaması: Üretimde kullanılacak örtü toprağı, önceden formaldehitle 
dezenfekte edilmiş beton bir zemin üzerine yığılır. Bir ton toprağa 15 litre ilaçlı su 
gelecek şekilde yığın üzerine püskürtülür ve yığın en az 3 kez aktarılarak ilacın 
toprağa homojen olarak karışması sağlanır. İlaçlanan bu toprak hemen 
kullanılmayacaksa ağzı kapalı torbalarda muhafaza edilmelidir. 
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KÜLTÜR MANTARINDA YAŞ (ISLAK) KABARCIK 
Mycogone perniciosa (Magnus) Delacroix. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmeni [Mycogone perniciosa (Magnus) Delacroix.] iki tip spor oluştur-
maktadır. Verticillum’da olduğu gibi üçlü dallanma gösteren konidioforlarda tek 
hücreli şeffaf konidiosporlar oluşur. İkili dallanma gösteren konidioforlarda ise, 
uçtaki hücresi koyu renkli, dikenli ve daha büyük, dip hücresi daha küçük ve 
saydam olan iki hücreli konidiosporlar oluşmaktadır.  

Etmen toprakta spor ya da miselyum halinde bulunur. İşletmeye bulaştığında 
havada sporları bulunabilir. Fungus düşük pH derecelerine daha dayanıklıdır. 
Yüksek pH derecelerinde daha güç gelişir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın ilk belirtileri, mantar şapkasından ziyade küçük bir karnabahara 
benzeyen, bozuk biçimli mantar kitlelerinin oluşmasıdır. Yüksek nem koşullarında 
bunların üzerinde kahverengi sıvı damlacıkları oluşur. Damlacıkların içi saprofitik 
bakterilerle doludur. Böylece ıslak bir yumuşak çürüklük görüntüsü oluşur ve 
rahatsız edici hoş olmayan bir koku yayılır. Etmen, hem örtü toprağı içinde hem de 
üstünde gelişebilir. Toprak içinde oluşan biçimsiz şapkaların çevresinde önceleri 
beyaz sonraları açık kahverengiye dönen pamuksu bir misel yumağı oluşur. 
Biçimsiz şapka oluşumu belirtisinden başka örtü toprağı üzerinde fungusun beyaz 
kabarık miselyal gelişmeleri dikkati çeker (Şekil 22).  

Hastalıklı kısımlarda birinci ürün dalgası normalden daha erken gelir. İşletmelerde 
en çok rastlanan ve büyük ürün kayıplarına yol açan bir hastalıktır. Enfeksiyon 
oluştuğunda yastıklar üzerinde sağlıklı mantar kalmaz. 

  
Şekil 22. Kültür mantarında yaş kabarcık belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 

Etmenin tek konukçusu kültür mantarlarıdır. 

©H.İbrahim SOYLU 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Usulüne göre pastörize edilerek (60°C’de 5–6 saat) mikroorganizmalardan 
arındırılmış örtü toprağı kullanılmalıdır. 

– Üretim yerlerine giren ve çıkan hava uygun spor filtreleri ile filtre 
edilmelidir. 

– Kapı girişlerine %2’lik formaldehit solüsyonu ile ıslatılmış sentetik köpük 
hasır, sünger veya çuvallar konulmalıdır. 

– Çalışma koridorları ve odalar her gün temizlenmeli %2’lik formaldehit ile 
düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. 

– Üretim alanları fare, sinek ve kırmızı örümcek gibi zararlılara karşı 
korunmalıdır. 

– Misel ekimi ve toplamada kullanılan makine ve diğer aletler bir odadan 
diğerine geçişte %2’lik formaldehit ile dezenfekte edilmelidir. 

– Üretim alanlarındaki bakım ve hasat işlerinde çalışanların elleri ve 
giysilerinin temiz olmasına özen gösterilmelidir. 

– Üretim yerlerine yeni bulaşmaları önlemek için ahşap aksam sodyum-
pentachlorophenolate ile muamele edilmelidir. 

– Üretim devreleri arasında yataklar temizlenmelidir. 

– Her sulamadan sonra mantar yüzeylerinin ıslak kalmaması için düzenli 
havalandırma yapılmalıdır. 

– Oda sıcaklığı üretim döneminde 18°C’nin üzerine çıkmamalıdır. 

– Üretim dönemi boyunca ve sonunda kompost, toprak, artık mantar parçaları 
gibi kalıntılar torbalara konularak işletmeden uzaklaştırılmalıdır. 

– Yetiştirme dönemi sonlarında üretim odaları içindekilerle birlikte 12 saat 
süre ile 70°C de tutulmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Örtü toprağı, örtme işleminden önce toprak orijinli bulaşmalara karşı koruyucu 
olarak ilaçlanır.  

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 45 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE HASTALIKLARI  

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlanacak örtü toprağı, formaldehitle dezenfekte edilmiş beton bir zemin üzerine 
yığılır. Yeterli büyüklükte beton bir zemin yoksa dezenfekte edilmiş naylon örtü 
üzerinde ilaçlama yapılabilir. İlaçlama, bir ton örtü toprağına 15 lt ilaçlı su olacak 
şekilde yapılır. Yığın en az 3 kez aktarılarak ilacın toprağa homojen olarak 
karışması sağlanmalıdır. İlaçlanan toprak hemen kullanılmayacaksa ağzı kapalı 
torbalarda muhafaza edilmelidir. 

 

 
 

KÜLTÜR MANTARINDA YEŞİL KÜF 
Trichoderma spp., Penicillium spp., Gliocladium spp. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kültür mantarında yeşil küfe neden olan etmenlerin bazıları parazit bazıları da 
rekabet fungusu olarak zarar yapmaktadırlar. Yeşil küf etmeni olarak bilinen türler 
arasında Trichoderma harzianum Rifai, T. koningii Oudem, T. viride Pers.ex.Gray, 
T. pseudokoningii, T. aureoviride, Penicillium spp. ve Gliocladium spp. yer almak-
tadır.  
Yeşil küfe neden olan etmenlerin hepsi toprak kökenli funguslardır. Tek hücreli ve 
çok sayıda oluşan eşeysiz sporlar rüzgâr, hava akımı, böcek ve diğer yollarla 
kolayca yayılabilmektedir. Yeşil küfler özellikle misel sarma aşamasında kompostu 
kaplar ve mantar miselinin kolonize olmasını engelleyerek zarar yaparlar. Özellikle 
Trichoderma türlerinin bulunuşu örtü toprağının pH derecesine, hasat odasının 
sıcaklığına ve akar bulaşmasına bağlı olarak artabilmektedir. Genelde asit nitelikte 
toprağa uyumlu olan ve kompostta yüksek karbon kaynağını seven bu funguslar 
için optimum sıcaklık istekleri 22–26°C arasında değişmektedir.  
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Kültür mantarında yeşil küf hastalığının belirtisi etmene göre değişmekle beraber 
genellikle örtü toprağı üzerinde yeşil veya beyaz renkli, iç içe ya da dağınık fungus 
kolonileri şeklinde ortaya çıkar. Bazı durumlarda ise özellikle mantar dokusu 
yaralanmış ise mantar şapkaları üzerinde açık kahverengi lekeler görülebilir.  
Yeşil küfe neden olan etmenlerden T.viride, kültür mantarı ile besin ve yer 
yönünden rekabet eder ve kompost, örtü toprağı, torba ya da mantar dokusu 
üzerinde yeşil renkli miselyum oluşturur. T.koningii, kültür mantarının büyüyen 
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dokuları üzerinde pamuksu beyaz bir miselyum tabakası halinde gelişir ve ıslak 
çürüklük benzeri bir belirti oluşturur. T.harzianum ise kompostta mantar miselini 
parazitleyerek ciddi verim kayıplarına neden olabilir. Kırmızıbiber akarı olarak 
bilinen ve Trichoderma spp. ile beslenerek onu taşıyan Pygmephorus sellnicki’nin 
kompostta ya da örtü toprağında bulunması T.harzianum başta olmak üzere 
Trichoderma spp.’nin ortamda varlığının bir işaretidir.  
Özellikle kompost hazırlık süresi kısa tutulmuş ve kompost içerisinde basit şekerler 
parçalanmamışsa, pastörizasyon yetersiz ve kompost nemli ise yeşil küf etmenleri 
kolayca ve hızlı bir şekilde gelişip yayılabilirler. 
Ülkemizde hastalık %30 düzeyinde saptanmış olup, en yaygın etmen grubu 
Trichoderma spp. (%16)’dir. 
3. KONUKÇULARI 
Etmenlerin konukçusu kültür ve yabani mantar türleridir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 
Hastalığın kontrolünde hijyenik tedbirlerin alınması mutlaka gereklidir. Hijyenik 
tedbirlerin esasını, usulüne göre pastörize edilerek (60°C’de 5–6 saat) mikro-
organizmalardan arındırılmış örtü toprağının kullanılması ve üretim dönemi 
boyunca dışarıdan gelebilecek her türlü bulaşmanın engellenmesi teşkil etmektedir. 
Buna göre mantar işletmelerinde alınması gereken başlıca kültürel önlemler 
aşağıda sıralanmıştır. 

– Tohumluk olarak kullanılacak misel mutlaka hastalık etmenlerinden ari 
olmalı, 

– Misel, kompostu yeterince sarmamışsa örtü toprağına soya unu vb. ek besin 
maddeleri karıştırılmamalı, 

– Üretim yerlerine giren ve çıkan hava uygun spor filtreleri ile filtre edilmeli, 
– Kapı girişlerine %2’lik formaldehit solüsyonu ile ıslatılmış sentetik köpük 

hasır, sünger veya çuvallar konulmalı, 
– Çalışma koridorları ve odalar her gün temizlenmeli, %2’lik formaldehit ile 

düzenli olarak dezenfekte edilmeli, 
– Üretim alanları fare, sinek ve kırmızı örümcek gibi zararlılara karşı 

korunmalı, 
– Misel ekimi ve toplamada kullanılan makine ve diğer aletler bir odadan 

diğerine geçişte %2’lik formaldehit ile dezenfekte edilmeli, 
– Üretim alanlarındaki bakım ve hasat işlerinde çalışanların elleri ve 

giysilerinin temiz olmasına özen gösterilmeli, 
– Yeni bulaşmaları önlemek için üretim yerlerindeki ahşap aksam Sodyum–

pentaklorofenolate ile muamele edilmeli, 
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– Üretim devreleri arasında yataklar temizlenmeli, 
– Her sulamadan sonra mantar yüzeylerinin ıslak kalmaması için düzenli 

havalandırma yapılmalı, 
– Oda sıcaklığı üretim döneminde 18°C’nin üzerine çıkmamalı,  
– Üretim dönemi boyunca ve sonunda kompost, toprak, artık mantar parçaları 

gibi kalıntılar torbalara konularak işletmeden uzaklaştırılmalı, 
– Yetiştirme dönemi sonunda, üretim odaları içindekilerle birlikte 12 saat 

70°C de tutulmalıdır. 
4.2. Kimyasal Mücadele  
Ülkemizde bu hastalığa karşı kullanılabilecek ruhsatlı bir preparat bulunma-
maktadır. Bu nedenle kimyasal mücadele önerilmemektedir. 

 
 

LAHANA KÖK URU  
Plasmodiophora brassicae Wor. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Lahana kök uru (Plasmodiophora brassicae Wor.)’nun sporları 2–4 µm çapında, 
yuvarlak, renksiz ve kalın zarlıdır. Sporların uygun toprak pH’sında (4–6), ve 
konukçunun kök salgılarının etkisiyle çimlenmesiyle, iki kamçılı zoosporlar 
meydana gelir. Zoosporlar köklerdeki emici tüylerden enfeksiyon yapar ve 7–8 
günde kök içinde plasmodium haline geçer. Bundan meydana gelen olgun 
zoosporangiumlardan sekonder zoosporlar oluşarak tekrar toprağa dağılır.  

Sekonder zoosporların enfeksiyon yapıp yapmadığı henüz aydınlığa kavuşma-
mıştır. Plasmodiumlar kök ve kök boğazı hücrelerinin içini kaplar ve onların dev 
hücreler halini almasına neden olurlar. Çekirdek pek çok kez bölünerek 
plasmodiumun içini dolduran binlerce yuvarlak dinlenme sporu meydana getirir. 
Köklerin çürümesinden sonra dahi bu sporlar çimlenmeden 7–8 yıl toprakta 
canlılıklarını koruyabilirler. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalıklı fidelerde belirtiler sararma, solma, kök ve kök boğazında küçük urların 
oluşması şeklinde görülür. Hasta bitkiler kolaylıkla tanınabilir ve solma yanında 
baş bağla-yamama durumu ortaya çıkar. Geç enfeksiyonlarda bitkiler solgunluk 
belirtisi göstermediği halde bodur kalır ve küçükbaş bağlar. Böyle bitkilerin kök-
leri incelendiğinde kök boğazında yumruk gibi, saçak köklerde ise parmak gibi 
urlar görülür (Şekil 23).  
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Bu urları Lahana gal böceği (Ceutorynchus pleurestigma Marsh.) ve nematod urları 
ile karıştırmamak gerekir. Gal 
böceği urları kesilirse larvalar 
ve açtıkları galeriler görülür. 
Nematod urlarından farkı ise 
sert olmayışı ve içlerinin fun-
gus sporları ile dolu olmasıdır. 
Lahana kök urunda kesit, be-
nekli mermer görünümünde-
dir.  

Hastalık şiddetine bağlı olarak 
verimde azalma olur veya hiç 
ürün alınmayabilir. Lahana 
ekiliş alanlarında zaman 
zaman görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

En önemli zararını lahana, karnabahar, şalgam ve turpta yapar. Kolza ve hardal gibi 
kültür bitkileri yanında gelincik, kokulu muhabbet çiçeği, beyaz ayrık, domuz 
ayrığı gibi yabancı otlar konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıktan ari fide yetiştirilmelidir. 

– Su tutan tarlalarda drenaj yapılmalıdır. 

– Hasattan sonra kökler çıkarılıp imha edilmelidir. 

– Hastalıkla bulaşık alanlarda lahana, karnabahar, turp, şalgam, kolza gibi 
bitkiler aynı tarlaya birbiri ardından 7 yıl süre geçmeden ekilmemelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Fidelik toprağı dezenfekte edilmeli ve dikimden önce toprak ilaçlaması 
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 

İlaçlamalarda gerekli aletler kullanılır. 

 

 
Şekil 23. Lahana kök urunun köklerdeki belirtileri. 
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4.2.4. İlaçlama tekniği 
Fidelik toprağının dezenfeksiyonu: 
a) Formaldehit uygulaması: Cetvelde belirtilen dozda eriyik (m2’ye 10 litre) ile 

fidelik süzgeçli kova ile ilaçlanır ve üzeri naylon bir örtü ile örtülür. İki gün 
sonra örtü kaldırılarak toprak temiz bir çapa ile havalandırılır. Tohum ekimi 20 
gün sonra yapılmalıdır. İlaçlama sırasında toprak sıcaklığı 10°C’nin altında 
olmamalıdır. 

b) Toprak fümigantı uygulaması: Konuyla ilgili ruhsat alan ilaçların prospek-
tüslerinde belirtildiği şekilde uygulama yapılmalıdır. 

Tarla toprağının ilaçlanması: 
a) Kireç uygulaması: Hastalık etmeni ile az bulaşık ve asidik topraklı tarlalarda 

kireç uygulaması yapılır. Toprak analizi sonuçlarına göre önerilen miktarda 
kireç kullanılmalıdır. 
Fide dikiminden 3 ay önce kireç, 15–20 cm toprak derinliğine karıştırılır. Fide 
dikiminden önce tarla tekrar sürülür. Hastalığın yoğun olduğu tarlalarda kireç 
uygulaması etkisizdir. 

b) Fungusit uygulaması: Konuyla ilgili ruhsat alan ilaçların prospektüslerinde 
belirtildiği şekilde uygulama yapılmalıdır. 

 
 

LAHANA MİLDİYÖSÜ 
Peronospora parasitica (Pers.) Fr.  

(=P. brassicae Gäum.)  
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fungusun konidioforları, yaprakların alt yüzünde, dikotom dallı, renksiz ve kalın 
zarlıdır. Uçlarında limon şeklinde, ince zarlı, renksiz ve 20–22x16–20 µm boyut-
larında konidiosporlar bulunur. 
Hastalık etmeni kışı, çürümüş bitki artıklarında oospor halinde geçirir. İlkbaharda 
oosporların çimlenmesi ile meydana gelen zoosporlar vasıtasıyla primer 
enfeksiyonlar başlar. Yapraklarda sporangiumlar meydana geldikten sonra rüzgârla 
sağlam bitkilere taşınırlar. Epidemi için elverişli koşullar; hava sıcaklığının 24°C 
ve orantılı nemin en az %90 seviyesinde olmasıdır. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

İlkbaharda sıcaklık 15°C’yi aştığında fidelerin yaprakları üzerinde siyah lekecikler 
halinde ilk belirtiler görülür. Böyle yaprakların alt yüzünde fungusun konidiofor ve 
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konidiosporlarından oluşan kirli beyaz renkte fungal bir örtü vardır (Şekil 24). 
Hastalık, lahana fidelerinin ve tarlada gelişmiş durumda olan bitkilerin özellikle alt 
yapraklarından başlamak üzere kendini belli eder. Zamanla bu lekeli kısımlar kurur 
ve yaprağın ölümüne neden olur. 

Hastalık serada yetiştirilen fidelerde büyük zararlara neden olabilir. Fazla yağışlı 
yıllarda, orantılı nemin yüksek olduğu, akarsu yatağı bulunan vadilerdeki, orman 
arazisi ve yüksek yayla bölgelerindeki tarlalarda da önemli ölçüde verimin 
azalmasına yol açabilmektedir. 

 
Şekil 24. Lahana mildiyösünün lahana yapraklarındaki belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Yabancı otlar dâhil bütün Crucifera familyası bitkilerinde görülür. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Fidelikte sık ekim yapılmamalıdır. 
– Lahana fidelikleri havalandırılmalı, fazla ve sık sulamadan kaçınılmalıdır. 
– Lahanalar, yeterli miktarda güneş alan yerlere dikilmelidir. 
– En az üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Fidelikte, fideciklerin toprak yüzüne çıkmasıyla, tarlada ise ilk mildiyö lekelerinin 
çevrede görülmesiyle ilaçlamalara başlanır. 
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 (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 
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4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalar da bütün bitki, özellikle yaprakların alt yüzleri iyi bir şekilde ilaçlan-
malıdır. Uygulamalardan sonra yağış olursa ilaçlamalar tekrarlanmalıdır. Fidelik-
lerdeki ilaçlamalara 7–10 gün ara ile fide söküm dönemine kadar devam edil-
melidir. Tarlada ise hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 3–5 kez uygulan-
malıdır. 
 
 

MARUL MİLDİYÖSÜ 
Bremia lactucae Repel  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Marul mildiyösü (Bremia lactucae Repel)’nün konidioforlarının uçları tabla 
şeklinde olup bunun etrafında sapçıklar bulunur. Bu sapçıkların ucunda da 16–
22x15–20 µm boyutlarında konidiosporlar oluşur. 

Fungus, kışı hastalıklı yapraklar üzerinde oospor halinde geçirir. Uygun sıcaklık ve 
nemde çimlenir ve genç fidelere bulaşarak ilk enfeksiyonları meydana getirir.  

Yaprak altında konidiospor örtüsünün oluşmasından sonra rüzgâr ve diğer yollarla 
sağlam bitkilere taşınarak sekonder enfeksiyonlar gelişir. Bu konidiosporlar ıslak 
marul yaprağında 5 günde çimlenirler. Bulaşmalar 16°C sıcaklık ve %70–80 
orantılı nemde olur. Epidemi ise 18–20°C sıcaklık ve %90–95 orantılı nemin 
bulunduğu koşullarda gerçekleşir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Marul yapraklarında ilk belirtiler açık yeşil veya sarımtırak lekeler halinde görülür. 
Genellikle köşeli ve damarlarla çevrili olan bu lekeler daha sonra esmerleşir. Nemli 
havalarda bu kısımlar kararıp çürürler ve alt yüzünde beyaz kül gibi bir 
konidiospor örtüsü oluşur (Şekil 25). 

  
Şekil 25. Marul mildiyösünün marul yapraklarındaki belirtileri. 
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Özellikle marul fidelerinde zararlı olur. Tarlada genellikle marulların alt yaprak-
larında görülür. Ancak fazla serin ve nemli koşullarda üst yapraklara da geçerek 
marulların satış değerinin düşmesine neden olur.  
Epidemi durumunda bitkinin yaprakları ticari değerini kaybederek zarar yüzde 
yüze yaklaşır. 
Bütün marul yetiştirme alanlarında hastalık görülebilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Compositae familyasına ait birçok bitkiyi hastalandırabilmektedir. Fakat en büyük 
zararını marulda yapmaktadır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Bir yıl önce mildiyö görülen fideliğin yeri veya toprağı değiştirilmeli veya 
toprak dezenfekte edilmelidir. 

– Tohum sık ekilmemelidir. 
– Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. 
– Marul mildiyösü görülen fideler, hastalıklı yapraklar ve bitkiler sökülüp yok 

edilmelidir. 
– Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanılmalıdır. 
– Tarlada sık dikimden kaçınılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö 
görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin 
tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın 
çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir 
hafta öncesine kadar 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Fidelikte ilaçlama, sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. 
Fidelikte ve tarlada yaprakların alt ve üstlerinin iyice ilaçlanmasına özen 
gösterilmelidir. 
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MERCİMEK KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Phoma medicaginis Malbr. et Roum. var. pinodella (Jones)  

(=Ascochyta pinodella Jones) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmeni fungus, tohumla taşınabilmekte ve toprağa düşen hastalıklı bitki 
artıkları üzerinde yıldan yıla canlılığını sürdürebilmektedir. Fungus bitkinin bütün 
organlarında zarar yapmakta ve toprak üstü kısımlarındaki lezyonlar üzerinde bol 
miktarda pikniyum oluşturmaktadır.  

Pikniyumlar basık küresel, ostiollu ve siyahımtırak renktedirler. Pikniyosporlar 
renksiz, bölmesiz veya tek bölmelidir. Hastalık etmeni olumsuz çevre koşullarına 
karşı dayanıklı klamidosporlar da oluşturmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, bitkinin her döneminde ve kök, kök boğazı, gövde, dal, yaprak ve tohum 
kapsülü gibi bütün kısımlarında görülür. Hastalığın fide dönemindeki belirtileri 
çökerten hastalığı şeklindedir. Bitkide genellikle dallanma noktasına yakın, bitki 
kök boğazını çepeçevre saran koyu kahverengi ya da siyahımtırak renkli bir lezyon 
şeklinde ortaya çıkar. Çevre koşulları uygun olduğu zaman bu lezyon aşağı ve 
yukarıya doğru yayılır (Şekil 24). Bazen hastalık sadece bir veya birkaç dalda zarar 
yaparak yanıklık şeklinde bir görünüm oluşturur.  

Özellikle tohum kapsülü ve yapraklarda görülen lezyonlar üzerinde, toplu iğne ucu 
büyüklüğünde siyahımtırak renkli pikniyumlar oluşur. 

 
Şekil 26. Mercimek kökboğazı çürüklüğünün mercimekteki belirtileri. 

Sağlıklı Hastalıklı 

©Abuzer SAĞIR ©Hadi AYDIN 
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Hastalık üst üste mercimek ekimi yapılan ve ekim nöbeti uygulanmayan tarlalarda 
daha çok zarar yapmaktadır. Erken dönemde hastalığa yakalanmış bitkiler ve dallar 
ya tamamen ölmekte ya da çok düşük oranda ürün vermektedir.  

Hastalık, kırmızı mercimek yetiştirilen alanlarda görülebilmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Mercimek ve nohut başta olmak üzere bezelye, burçak, fiğ, mürdümük ve yonca 
konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Sağlıklı tohumluk kullanılmalıdır.  
– Sık ekimden kaçınmalıdır. 
– Aynı tarlaya üst üste mercimek ya da diğer baklagiller ekilmemeli, özellikle 

hububat ile en az 2 yıllık bir ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
– Mümkün olduğu kadar geç ekim yapılmalıdır. 
– Mercimek hasadı daneler dökülmeyecek şekilde yapılmalı, münavebe 

bitkileri arasında kendiliğinden yetişen mercimekler yok edilmelidir. 
– Sitona sp. zararının yoğun görüldüğü tarlalarda, bu zararlıya karşı mücadele 

yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  
4.2.1. İlaçlama zamanı  

Mercimekte kökboğazı çürüklüğü hastalığı ile ilaçlı mücadele tohum ilaçlamaları 
şeklinde yapılır ve koruyucu niteliktedir.  

4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Tohum ilaçlamasında ilaçlama yapabilen selektör veya içi paletli ilaçlama bidonu 
kullanılmalıdır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Tohumlar, ilaçlamadan önce 100 kg’a 500 ml su düşecek şekilde hafifçe nemlen-
dirilmeli ve önerilen dozda bitki koruma ürünleri homojen bir şekilde tohuma 
karıştırılmalıdır. Bidonda yapılan ilaçlamalarda ilacın homojen dağılımını 
sağlamak için bidon 40–50 kez çevrilmelidir. Selektörde ilaçlamaya başlamadan 
önce, ilaçlama aygıtının tohuma gereken oranda ilaç verecek biçimde 
ayarlanmasına özen gösterilmelidir. 
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MERCİMEK MİLDİYÖSÜ 

Peronospora lentis Guam. 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Mercimek mildiyösü (Peronospora lentis Guam.)’nün konidioforları, yaprakların 
alt yüzeyinde oluşur, dikotom dallı ve renksizdir. Uçlarında limon şeklinde, ince 
çeperli, renksiz ve 15–25x16–28 µm boyutlarında konidiosporlar bulunur. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hastalık, sonbahar mevsiminin yağışlı geçmesi 
halinde aralık ayının başında ortaya çıkmakta ve kış mevsimi boyunca, mayıs ayına 
kadar zararı devam etmektedir. Sekonder enfeksiyonlar hastalıklı yaprakların alt 
yüzünde oluşan konidiosporlarının rüzgâr ve yağmur vasıtasıyla taşınması ile 
olmaktadır. Enfeksiyonlar lokal veya sistemik olarak gelişebilmektedir. Fungus yaz 
mevsimini, toprağa düşmüş hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve olumsuz koşullara 
dayanıklı oospor formu şeklinde geçirmektedir. Epidemi için en uygun koşullar; 
sonbahar mevsiminin yağışlı geçmesi, sıcaklığın 15°C ve orantılı nemin %90’ın 
üzerinde olmasıdır. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalığın ilk belirtileri fide döneminde ve kotiledon yaprakları üzerinde 
başlangıçta sarımtırak, daha sonra kahverengileşen lekeler halinde görülür. Etmen, 
sıcaklık ve yağış uygun olduğu zaman bitkinin üst yapraklarına doğru yayılarak 
yaprak ya da yaprakçıkları ve yeni oluşan sürgünleri enfekte eder. Hastalığa 
yakalanmış yaprakların alt yüzeyinde pamuksu pudra şeklinde fungusun 
konidiospor ve konidioforlarından oluşan grimsi kirli-beyaz renkli yoğun bir fungal 
örtü görülür (Şekil 27a). Sistemik enfeksiyonlardaki belirtiler ise bitkinin tümünde 
bir veya bir kaç dalında; bodurlaşma, cüceleşme, sürgünlerde rozetleşme, klorotik 
donuk bir renk oluşumu şeklinde ortaya çıkar (Şekil 27b). 
Hastalığın şiddetine bağlı olarak bazen bitkiler veya dallar tamamen ölebilir ve hiç 
ürün alınamaz. Bu hastalık Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırmızı mercimek 
yetiştirilen alanlarda ve iklim koşullarının epidemi için uygun olduğu yıllarda 
görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Mercimek dışındaki konukçuları koca fiğ ve yabani bezelyedir.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık görülmeyen tarlalardan tohumluk alınmalıdır. 
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– Hastalığa karşı dayanıklı olduğu belirlenen mercimek çeşitleri 
yetiştirilmelidir 

– Sık ekimden kaçınmalı, dekara 9 kg’dan fazla tohumluk ekilmemelidir. 
– Aynı tarlaya üst üste mercimek veya diğer baklagiller ekilmemeli, özellikle 

hububat ile en az 2 yıllık bir ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
– Mümkün olduğu kadar geç ekim yapılmalıdır. 
– Mercimek tarlalarında görülen koca fiğ ve yabani bezelye gibi baklagil 

bitkileri toplanarak yok edilmelidir. 

 
Şekil 27. Mercimek mildiyösünün mercimek yapraklarındaki belirtileri (a) ve 

bitkideki sistemik enfeksiyonu (b). 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Mercimeklerde mildiyö hastalığı ile ilaçlı mücadele tohum ilaçlaması şeklinde 
koruyucu olarak 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 
Tohum ilaçlamasında ilaçlama yapabilen selektör veya içi paletli ilaçlama bidonu 
kullanılmalıdır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Tohumlar, ilaçlamadan önce 100 kg’a 500 ml su düşecek şekilde hafifçe nemlen-
dirilmeli ve önerilen dozda bitki koruma ürünleri homojen bir şekilde tohuma 
karıştırılmalıdır. Bidonda yapılan ilaçlamalarda ilacın homojen dağılımını 

Sağlıklı Hastalıklı 
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sağlamak için bidon 40–50 kez çevrilmelidir. Selektörde ilaçlamaya başlamadan 
önce, ilaçlama aygıtının tohuma gereken oranda ilaç verecek biçimde ayarlan-
masına özen gösterilmelidir. 

 
 

 

NOHUT ANTRAKNOZU 
Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Nohut antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.], konukçu bitkinin gövde, dal ve 
tohum kapsüllerinde eşeysiz üreme yoluyla piknit ve pikniospor oluşturur. 
Hastalığın vejetasyon süresince çevreye yayılması ve sekonder enfeksiyonu bu 
pikniosporlarla olmaktadır. Fungusun tarla şartlarında kışlama organları 
periteslerdir. Hastalıklı bitki artıklarında eşeyli üreme yoluyla perites içerisinde 
askus ve askosporlar oluşmaktadır. 

Bu fungus nohut bitkisine özelleştiği için peritesler yaşamını ancak bu bitki 
üzerinde sürdürebilmektedir. İlkbahar ayları ve yaz başlarında sık ve bol yağış alan 
yıl ve bölgelerde, sulama yapılan yerlerde, orantılı nemi yüksek olan kapalı 
vadilerde epidemi yapabilir. 

Etmenin yıldan yıla geçişi ve üretim alanlarına yayılması daha çok fungusla 
enfekte olmuş nohut tohumları ile olmaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık nohut bitkilerinin sap, yaprak ve tohum kapsüllerinde lekeler halinde 
kendini gösterir. Sap ve dalları çepeçevre saran, düzensiz irilikte ve açık kahveden 
siyahımsı koyu kahverengine kadar değişen lekelerin bulunduğu yerlerden kırılma 
ve kısa zamanda kurumalar görülür. Yapraklardaki dairesel şekilli lekeler sarı 
renkli bir hale ile çevrilidir (Şekil 28). Tohum kapsülleri üzerinde iç içe dairesel 
lekeler meydana gelir. Bu lekelerin yüzeyinde toplu iğne başı iriliğinde siyah 
renkte piknitler görülür.  

Bazı bölgelerde, bu hastalığın sebep olduğu kurumalara, çiftçiler "Bulut aldı" veya 
"Bulut çaldı" deyimini kullanmaktadırlar. Hastalığın tarladaki ilk görünümü 
ocaklar halindeki kurumalardır bu nedenle tarlada yer yer boşluklar meydana gelir. 

Nohutun en önemli hastalığıdır. Hastalık etmeni ile bulaşık tohum kullanılmış veya 
ekim bir yıl önce hastalık görülen tarlaya yapılmış ve epidemi için koşullar 
oluşmuş ise hastalık hızla yayılarak %100’e yakın ürün kaybına neden olabilir. 

Ülkemizin nohut üretimi yapılan tüm alanlarına bulaşmış durumdadır. 
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3. KONUKÇULARI 

Konukçusu nohut bitkisidir. 

  
Şekil 28. Nohut antraknozunun nohut yaprakları(a,b) ve sapındaki (c,d) belirtileri. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalığın görülmediği bitkilerden alınmış tohumluklar kullanılmalıdır. 

– Ekimde tolerant çeşitler tercih edilmelidir. 

– Mibzer ile ekim yapılarak tohumların normal derinliğe düşmeleri 
sağlanmalıdır. 

– Tarlada hastalığın ilk görülmesi ile beraber, hastalıklı nohut bitkileri ocaklar 
halinde sökülerek imha edilmelidir. 

– Tohumluk hasattan sonra 7–8 gün süre ile güneş altında iyice kurutulmalı ve 
ayrı olarak depoya alınmalıdır  

– 2–3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

Hastalıkla kimyasal mücadele tohum ilaçlaması ve yeşil aksam ilaçlaması olarak 
yapılmaktadır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.  
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı 
nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede 
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hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim 
koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. 
Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.  
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Tohum ilaçlamaları ilaçlama bidonlarında, naylon torbalarda veya naylon zemin 
üzerinde yapılabilir. Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt 
pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  
4.2.4. İlaçlama tekniği 

Tohum İlaçlaması: Nohut tohumları ekimden 3–4 saat önce mibzerle ekim için 5 
dakika, serpme ekim için ise 15 dakika su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat 
müddetle bir sergi üzerinde yayılarak havalandırılmalı ve tohum ilaçlarından biri 
ile ilaçlanarak aynı gün ekilmelidir.  

Yeşil Aksam İlaçlaması: Bulaşmalar genellikle yaprak altlarından olduğu için 
özellikle yaprakların alt yüzeyleri ve bitkinin tümünün iyice ıslanacak şekilde 
ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. 
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PATATES SİĞİLİ  

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Patates siğili [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival] toprak kökenli obligat 
bir parazittir.  

Fungusun sporangiyumu (dinlenme sporu veya kışlık spor) toprakta 30 yıl veya 
daha fazla canlılığını sürdürebilir. Sporangiyum genellikle küresel, kalın duvarlı 
olup çapı ortalama 50 µm (25–75 µm)’dir. Toprakta küçük toprak parçacıkları ile 
birleşerek veya kümelenerek 0.1–2.0 mm çapa kadar ulaşabilir. Etmen hif 
oluşturmaz, ancak 200–300 adet hareketli zoospor taşıyan sporangia oluşturur.  

İlkbaharda sıcaklık 8°C’nin üstüne çıktığında ve yeterli nem koşulları oluştuğunda, 
topraktaki sporangiyum çimlenir ve tek çekirdekli zoosporlar etrafa yayılır. 
Zoosporlar tek kamçılı olup, topraktaki su içerisinde hareket ederek konukçuya 
ulaşır ve bitki hücresine girer. Burada gelişerek, etrafını sarımsı kahverengi bir zar 
ile sarar. Bu sırada fungusun meydana getirdiği stimulant madde hücrenin 
genişlemesine ve bunun etrafındaki hücrelerin de kontrolsüz büyümesine, 
bölünmesine, şişmesine ve dokunun karakteristik karnabahar benzeri bir görünüm 
oluşturacak şekilde çoğalmasına neden olur. Bölünen ve çoğalan hücreler 
epidermis ve korteks hücreleridir.  

Ortamda bol su olduğunda, zoospor üretildiği halde, su eksikliği gibi bazı stres 
koşullarında zoosporlar zigot oluşturmak üzere birleşirler. Çift kamçılı yapıya 
sahip olan zigot konukçu epidermisine rastladığında kamçılarını atarak konukçu 
hücresine penetrasyonu gerçekleştirmek suretiyle enfeksiyonu başlatır. 

Olgun sporangium çürüyen urlardan ayrışarak toprağa karışır. Toprakta 70 cm 
derinliğe kadar bulunabilmektedir. Fungusun birçok patotipi vardır. EPPO üyesi 
ülkelerde en yaygın olan patotip 1 (Avrupa ırk 1)’dir. 

Hastalık en fazla tohum ve toprak hareketleriyle yayılır. Hasat sırasında parçalanan 
urlar toprağa karışarak inokulum kaynağı olur. Bulaşık toprağın kendisi, bulaşık 
topraktan gelen yumrular, patates tarlalarında kullanılan alet, ekipman, insanlar ve 
hayvanların ayaklarına bulaşan toprak parçacıkları, bulaşık patateslerle beslenmiş 
olan hayvanların dışkısı, kuru bulaşık toprak üzerinden esen rüzgârın taşıdığı 
hastalıkla bulaşık toprak zerreleri bulaşmaya sebep materyallerdir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, kökler hariç tüm toprak altı kısımlarda ortaya çıkmaktadır. Gövdenin 
toprakla birleştiği yerler (Şekil 29e), stolonlar (Şekil 29a) ve yumrular (Şekil 
29b,c,d,f) enfeksiyon yerleridir. Bu yerlerdeki enfekteli alanların anormal 
büyümesi sonucu urlar oluşur. Urlar morfolojik olarak, karnabahara benzeyen 
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hiperplastik doku şeklinde gelişen biçimsiz, tomurcuklanmış yapıdadır. Urlar, toplu 
iğne başı büyüklüğünden yumruk büyüklüğüne kadar olan boyutlarda olabilir.  

 

 

 

 
 
Şekil 29. Patates siğilinin stolonda (a), 

yumrularda (b,c,d,f) ve kök 
boğazında (e) meydana getirdiği 
urlar. 

Tipik bir ur başlangıçta beyazdır, kabaca elips şeklinde, ancak yapı olarak genel-
likle katı olmayıp, yumuşak, etli ve pürüzlü yapıdadır. Yumrudan kolaylıkla 
kopabilmektedir. Genellikle, gelişmekte olan bir ur, toprak seviyesinde veya hemen 

a 

c 

b 

d 

e 

f 
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altında açığa çıktığında, rengi yeşile döner zamanla toprak altında veya üstünde, 
yaşlandıkça rengi koyulaşır, kahverengine dönüşür.  

Yeni gelişmekte olan yumrulardaki erken enfeksiyonlar, yumrunun bozuk ve 
süngerimsi bir hal almasına neden olur ve yumru zorlukla tanınır. Daha yaşlı olan 
yumrulardaki enfeksiyonlarda sadece gözler zarar görür, buralarda tipik siğilli ve 
karnabahar benzeri şişkin yapılar meydana gelir. Şiddetli bulaşmalarda yumrunun 
tamamı gal halini alabilir. Şiddetli enfeksiyonlar yumru oluşumunu önlemek 
suretiyle patates üretimini tahrip etmektedir. Etmen önemli derecede ürün 
kayıplarına neden olur, hastalıklı yumrular ya tarlada veya depoda çürür.  

Nadir olarak yaprak ve çiçek enfekte olabilse de hastalanmış patates bitkilerinin 
yeşil aksamında hiçbir değişiklik görülmez, tıpkı sağlam bitki görünümünde olur 
ve zarar hasada kadar saklı kalır. Ancak bazen bitki susuz kalmış gibi canlılıkta bir 
azalma olabilir.  

Hastalığın ekonomik önemi oldukça fazladır. Tüm dünyada iç ve dış karantinaya 
yönelik yasal yaptırımlarla yayılması önlenmeye çalışılmaktadır. Hastalığın bir 
tarlada bir ocakta görülmesi halinde, tüm ürün pazarlanamaz olarak nitelendirilir ve 
etmenin toprakta çok uzun yıllar canlılığını koruyabilmesi nedeniyle, bulaşık 
tarlada çok uzun yıllar patates üretimi yapılamamaktadır. Bu gibi alanlar ihraç 
amaçlı bitki üretiminde ve her türlü üretim materyali yetiştirmek amacıyla da 
kullanılamaz. 

Ülkemizde ilk defa Ordu daha sonra Nevşehir ilinde belirlenmiş olup karantina 
önlemleri ile yayılması engellenmeye çalışılmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Kültür bitkileri içinde ekonomik olarak zararlı olduğu tek konukçusu patatestir. 
Bunun yanı sıra domates ve diğer Solanaceae familyasından bitkilerin etmen 
tarafından hastalandırılabildiği tespit edilmiştir. 

4. MÜCADELESİ  

Kimyasal mücadelesi tavsiye edilmediğinden, etmenin yayılmasını önlemek için 
mutlaka karantina önlemleri uygulanmalıdır. 

4.1. Karantina önlemleri 

– Tarlada tek bir bitkide hastalık tespit edilmesi halinde, o tarla bulaşık olarak 
kabul edilir. Bulaşık olduğu belirlenen tarlalarda patates üretimi ve her türlü 
üretim materyali (fide, fidan gibi) ve şeker pancarı, soğan vb. gibi toprak 
taşıyabilecek bitkiler yetiştirilmemelidir. 

– Bulaşık tarlalardan elde edilen yumrular kesinlikle tohumluk, sofralık ve 
hayvan yemi olarak kullanılmamalı, yakılarak, kaynatılarak (>80°C suda) 
veya bulunduğu tarlada derin çukurlara gömülerek imha edilmelidir. 
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– Bulaşık tarlada kalan yeşil aksam ve yumru artıkları da yakılarak imha 
edilmelidir. 

– Tarla kenarındaki Solanum türlerine ait yabancı otlar temizlenmelidir. 

– Üreticilerin bulaşık tarlada kullandıkları tarla işleme, çapalama ve hasat 
sırasında kullandıkları her türlü araç ve gereç ile hayvanların ayaklarına ve 
hasat ettikleri ürünün üzerine yapışan toprakların tarla dışına çıkartılması, 
temiz alanların bulaşmasına neden olacağından, bunu önleyici tedbirler 
alınmalıdır. 

– Bulaşık tarlalarda kullanılan her türlü araç ve gereç %5’lik çamaşır suyu 
(NaOCl) ile dezenfekte edilmelidir. 

– Bulaşık tarlaların etrafındaki alanların koruma altına alınması ve bu 
alanlarda patates üretimi yapılacaksa, etmenin ırklarına dayanıklı olduğu 
resmi olarak testlenmiş olan patates çeşitleri yetiştirilmelidir. 

– Bulaşık yumrularla beslenen hayvanlarda, sporangia hayvan bağırsaklarında 
da canlılığını sürdürebildiği ve hayvan dışkısı ile de yayılabileceğinden, 
hastalıklı yumrular çiğ halde hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır. 

4.2. Kültürel Önlemler  

– Patates üretiminde sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 

– Hastalık gübre ile de taşınabildiğinden, çiftlik gübresi güvenilir yerden temin 
edilmelidir. 

– Tarlada kullanmak amacı ile hastalıkla bulaşık yerlerden getirilen tarla alet 
ve ekipmanları mutlaka çok iyi bir şekilde %5’lik çamaşır suyu ile 
dezenfekte edilmelidir. 

4.3. Kimyasal Mücadele  

Bu hastalığa karşı, etkili olmadığı için kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. 
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PATATES MİLDİYÖSÜ 
Phytophthora infestans (Mont) de Bary 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Patates mildiyösü [Phytophthora infestans (Mont) de Bary]’nün konidioforları 
renksiz, seyrek dallı ve kalın zarlı olup, yapraklarda stomalardan, yumrularda ise 
lentisellerden çıkarlar. Uçlarında limon şeklinde konidiosporlar bulunur. 
Konidiosporlar ince zarlı olup 21–38x12–23 µm boyutlarındadır. 

Fungus yaprakta stomalardan, yumrularda lentisel hücrelerinden ve ince kabuktan 
giriş yapar. Doku içinde ilerleyip kışı, misel halinde geçirir. Bu yumrular primer 
inokulum kaynağıdır. Yapraklarda oluşan lekelerin alt yüzeylerinde meydana gelen 
konidiosporlar (Şekil 30b) rüzgâr ve yağmur vasıtasıyla etrafa yayılarak sekonder 
bulaşmalara neden olurlar. Yayılma iki şekilde olur. Birincisi, bitkiden bitkiye 
bulaşmadır. Sağlam bitkilerin yapraklarına taşınan konidiosporlar su veya yüksek 
nem ile karşılaşırlarsa hemen çimlenirler ve enfeksiyon meydana gelir. Bu 
bulaşmalar sonucunda yeni konidiosporlar oluşur ve sağlam bitkilere taşınırlar. 
Bitkiler gelişmeye devam ettiği sürece sekonder bulaşmalar birbirini takip eder. 
İkincisi ise, bitkiden toprağa olan bulaşmadır. Konidiosporlar yapraklardan toprağa 
oradan da yağmur suyu vasıtasıyla toprak altındaki yumrulara ulaşarak onları 
enfekte ederler. Bu yumrular da ertesi yılın bulaşma kaynağını oluştururlar. 
Sıcaklık ve orantılı nem ne kadar elverişli olursa enfeksiyonlar o kadar çabuk (2–3 
saat içinde) ve kuluçka süresi de o oranda kısa olmaktadır. 
Bulaşmalar genellikle 16°C’de, epidemi ise 19–22°C’de ve orantılı nemin %80’nin 
üstünde bulunduğu koşullarda gerçekleşir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde 
görülür. Hastalığın ilerlemesiyle bu lekeler kahverengileşerek orta kısımları ölür 
(Şekil 30a,d). Yaprağın alt yüzünde konidiospor taşıyıcılarından oluşan kül 
renginde bir örtü meydana gelir (Şekil 30b). Optimum iklim koşullarında hastalık 
bitkiyi tamamen çürütebilir (Şekil 30h) ve etrafa kendine has kötü bir koku yayar.  
Yaprak sapı ve gövdede nekrozlar meydana getirir (Şekil 30c,e). Hastalığın 
yumrulardaki belirtisi 3–6 mm çapında, hafif çökük ve kabuk altında 6–11 mm 
derinliğe kadar ilerleyen esmer, bazen mor ile siyah arasında renklenme gösteren 
sert lekeler şeklindedir (Şekil 30g,h). Yumrudaki etmen 4°C’nin altında gelişemez. 
Ancak sıcaklığın yükselmesiyle bu lekeler diğer bazı fungus ve bakterilerin de 
gelişmesiyle yaş çürüklük haline dönüşürler. 

Bitkiyi hastalandırmak suretiyle yumru veriminin azalmasına, yumruyu hasta-
landırmak suretiyle de verimin yanı sıra, kalitenin ve pazar değerinin düşmesine 
neden olmaktadır. 
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Şekil 30. Patates mildiyösünün patates yaprağındaki (a,b,d), yaprak sapı ve 

gövdesindeki (c,e), yumrudaki (f,g) belirtileri ile aşırı zarar görmüş 
bitkiler (h). 

Hastalık, iklim koşullarının uygun olduğu bütün patates üretim bölgelerinde 
ekonomik seviyede ürün kaybına neden olabilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Patates, domates ve Solanaceae familyasına ait diğer yabani ve kültür bitkilerini de 
hastalandırabilmektedir. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıklı bitki artıkları ve yumrular tarladan uzaklaştırılmalıdır. 

– Patates tarımı, sabah ve akşam çiğ tutmayan tarlalarda yapılmalı ve gölgelik 
alanlar tercih edilmemelidir. 

a b c 

d 

e 

f 

g h 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 66 

T 
A 

G 
E 

M



        ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI              CİLT III 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık 
belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 
10°C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. 

Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da 
tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir. 

İzmir ili Ödemiş ovasında bu hastalığa karşı aşağıdaki tahmin uyarı modeli 
önerilmektedir: 

Winstel olarak bilinen bu modelde; hava sıcaklığı, orantılı hava nemi ve 
yaprakların ıslak kalma süresi saptanarak enfeksiyon koşullarının oluşup 
oluşmadığı tahmin edilir.  

Tarlada bitki çıkışıyla beraber bu iklim verileri alınmaya başlanır. Birinci aşamada 
(Winstel A) en az 10 saat boyunca sıcaklık 10°C veya üzerinde ve nispi nem 
%90'dan yüksek veya bu süre boyunca yaprak ıslaklığı varsa enfeksiyon 
koşullarının oluşmaya başladığı kabul edilir. Enfeksiyon koşullarının oluşmaya 
başlamasından sonra ikinci aşamaya geçilir.  

İkinci aşamaya (Winstel B) geçildikten sonra 10 gün içerisinde birbirini takip eden 
en az 2 gün boyunca maksimum sıcaklık 23-30°C arasında olduğunda ilaçlama 
uyarısı yapılır.  

Her iki aşama sezon boyunca geçerli olur. 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Yeşil aksam ilaçlamalarında bitkilerin her tarafı, özellikle yaprakların alt yüzleri 
iyice ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız bir havada sabah veya akşamüzeri 
yapılmalıdır.  
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PATLICANGİLLERDE KÜLLEME 
Leveillula taurica (Lev.) Arn. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Leveillula taurica (Lev.) Arn.’nın miselleri bitki dokusunun içinde ve dışında 
gelişir. İçte gelişen misellerden oluşan ve uzun olmayan konidiospor taşıyıcıları 
stomalardan dışarı çıkar ve uçlarında birer adet konidiospor meydana getirir. Bu 
konidiosporlar 12–19 µm genişlik ve 40–80 µm uzunluktadır. Fungusun dışta 
gelişen miselleri pamuk gibi beyazdır ve bitkiye iyice yapışmıştır. Bu misellerin 
altında uygun olmayan koşullarda kleistotesyum’lar oluşur. Bunların sayısı pek çok 
olup, renkleri koyu kahve, şekilleri küre biçiminde, çapları 134–222 µm’dir. 
Tutunucuları düzensiz dallanmış ve çok sayıda olup, misel şeklinde, renksiz veya 
kahve renklidir. Askus sayısı 15–30 adet olup, çoğunluğu 2 sporludur.  

Fungus, kışı yapraklar üstünde kleistotesyum oluşturarak geçirir. Ilıman bölgelerde 
yeşilliğini muhafaza eden bitki dokularında misel halinde kışlar. İlkbaharda 
askosporlarla bitkilere bulaşır. Yaz boyunca hastalığın yeni bitkilere bulaşması 
konidiosporlarla olur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın ilk belirtileri konukçuların yapraklarında görülen yuvarlakça beyaz 
lekecikler halindedir. Bu lekecikler zamanla birleşerek bütün yaprak ayasını, 
yaprak sapını ve gövdeyi kaplar, mevsim ilerledikçe rengi beyazdan kül rengine 
döner (Şekil 31). Hastalığın daha da ilerlemesi ile yapraklar pörsür, aşağıya doğru 
sarkar ve kurumalar meydana gelir. Böylece büyük ölçüde ürün kaybına neden 
olabilir. 

İklim koşulları uygun olduğunda patlıcangil ekiliş alanlarının tümünde görülebilir. 
Domates ve biberde önemli ekonomik zarar meydana getirebilmektedir. 

 
Şekil 31. Leveillula taurica’nın domates yapraklarındaki belirtileri. 

©Nedim ALTIN ©Nedim ALTIN 
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3. KONUKÇULARI 

Domates, biber, patlıcan, patates konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

Hastalıklı bitki artıklarının toplanıp imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

İlaçlamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu 
zamanlarda yapılmalıdır.  
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SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ  
Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., 
Pythium spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bu hastalığın etmenleri Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria 
spp., Sclerotinia spp. ve Phytophthora spp.’dir.  
Rhizoctonia spp.: Bölmeli, düzgün ve dik dallanan miselli, eşeyli devresinde 
nadiren basidiospor oluşturan, toprakta yaşayan ve tohumla da taşınabilen bir 
fungustur (Şekil 32a).  
Fusarium spp.: Bölmeli miselli, tek hücreli mikrokonidilere, çok hücreli (bölmeli) 
makrokonilere ve dayanıklı klamidosporlara sahip olan, toprak ve tohumla 
taşınabilen bir fungustur (Şekil 32b,c).  
Alternaria spp.: Bölmeli miselli, enine ve boyuna bölmeli, saplı ve lobut tipi 
sporlara sahip olan, hastalıklı bitki artıklarıyla ve tohumla taşınan bir fungustur 
(Şekil 32d).  

Pyhium spp.: Bölmesiz misellere ve sporangiyumlara sahip, eşeyli devresinde ise 
anteridium ve oogonyumlara sahip olan bir toprak fungusudur (Şekil 32e,f).  
Phytophthora spp.: Bölmesiz miselli, toprakta zoosporları ile yayılan, kışı 
hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve toprakta geçiren bir fungustur (Şekil 32g). 
Sclerotinia spp.: Bölmeli miselli, sklerotlar oluşturan, eşeyli devrede apotesyum 
veren, toprakta yaşayan bir fungustur (Şekil 32h, Şekil 33).  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık, fideliklerde çıkış öncesi ve sonrası görülür. Bitkiler ya topraktan çıkış 
yapamaz ya da fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından 
itibaren yattıkları görülür. Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen bu 
ölümler sonucu fidelikte ocaklar halinde boşluklar meydana gelir.  

Hastalık etmenleri, fideler seraya veya tarlaya şaşırtıldıktan sonra da bitkilerde kök 
çürüklüğüne neden olmaktadırlar. 
Koşullar hastalık için uygun olduğu takdirde, fidelikler tamamen tahrip olabilir. 
Sera ve tarlalarda ise şaşırtılan fidelerin ölümü sonucu fide kayıpları ortaya çıkar. 

Hastalık yurdumuzda fide ve sebze üretim alanlarında yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık tüm sebze fidelerinde görülür. 
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Şekil 32. Rhizoctonia solani miseli (a); Fusarium 

sp.’nin miselleri, konidi taşıyıcıları, makro 
ve mikrokonidileri(b,c); Alternaria sp. 
konidiosporları (d); Pythium sp. oosporları 
ve sporangiumları (e, f); Phytophthora sp. 
miseli (g); Sclerotinia sclerotiorum 
sklerotları (h). 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Tohumların ekildiği harç toprağı hastalıklardan ari olmalıdır. 

– Tohum ekimi sık olmamalıdır. 

– Hastalıklı fideler ayıklanıp imha edilmelidir. 

g e f 

c d 

a b 

h 
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– Fidelikler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalıdır. 

– Fazla sulamadan kaçınılmalıdır. 

– Sera ve tarlada toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır.  

– Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde kurulmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

4.2.1. İlaçlama zamanı  

İlaçlamalar, tohum ilaçlaması ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.  

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır. 

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra, fidelerin toprak yüzüne 
çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından 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 

İlaçlamalarda amacına uygun gerekli aletler kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

a) Tohum ilaçlaması 

Ekim öncesinde tohumlar ilacın etiketinde belirtildiği dozda ve şekilde ilaçlanır. 

b)Toprak ilaçlaması 

Ekimden önce: 

Ekimden önce aşağıda verilen yöntemlerden birisi uygulanabilir. 

a) Fidelik toprağı ve malzemesi ekimden 15 – 20 gün önce 100 litre suya 4 litre 
%40’lık formaldehit karışımından m2’ye 10 litre hesabıyla ilaçlanır. Fidelik 2–3 
gün plastik örtü ile kapalı tutulduktan sonra 7–10 gün süreyle havalandırılır ve 
ekim yapılır. 

b) 500 g testere tozuna 150 ml %40’lık formaldehit azar azar dökülerek emdirilir 
ve 1 m2’lik fidelik toprağına serpilir. Toprak 10 cm derinliğine kadar karıştırılır. 
Fideliğe 3 gün sonra ekim yapılır. 

c) Fidelik toprağının ilaçlaması ruhsatlı bitki koruma ürününün etiketinde belir-
tildiği şekilde yapılır. 

d) Küçük alanlarda kaynar su kullanarak da toprak dezenfeksiyonu yapılabilir. 
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Ekimden sonra: 

Fidelik toprağının ilaçlaması ruhsatlı bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği 
şekilde yapılır.  

Ayrıca tohum ekilip üstü kapak gübresiyle kapatıldıktan sonra fideliğin m2’sine 
%0.6’lık göztaşı eriyiğinden 5 litre verilir. Bu alan 10 dakika sonra 5 litre temiz su 
ile sulanmalıdır.  

Fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra: 

Fidelikte hastalık görüldüğü takdirde, hastalık duruncaya kadar etkili ilaçlardan 
birisi etiketinde önerilen doz ve aralıklarla kullanılır.  

Fideler seraya veya tarlaya şaşırtıldıktan sonra:  

Bu amaca göre ruhsat almış bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği şekilde 
yapılır.  

 

 

SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary, S. minor Jagger 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Bu hastalığın etmenleri Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary ve S.minor Jag-
ger’dir. Her iki etmen de bol miktarda misel verir ve sonunda bu miseller yumaklar 
halinde bir araya toplanarak sklerotları oluşturur. Etmenler, değişik irilikte (0.5–3.0 
cm) ve düzensiz şekillerde, koyu kahve veya siyah renkte, çevre koşullarına 
dayanıklı sert sklerotları ile kolayca tanınmaktadır (Şekil 32h, Şekil 33).  

 
Şekil 33. Sklerotlar (a) ve çimlenen sklerottan meydana gelen 

apotesyumlar (b). 

S.minor, S.sclerotiorum’a göre daha çok sayıda, küçük ve daha düzensiz şekilde 
sklerot oluşturmaktadır. S.minor nadiren askospor üretir. Etmen genellikle konuk-

a b 

Apotesyum 

Sklerot Sklerot 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 73 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE HASTALIKLARI  

çunun kök kısmına veya toprak seviyesindeki gövdesine saldırır. Lezyonlar gövde 
üzerinde gelişir ve giderek kök boğazını sarar. Konukçu bitki solar ve ölür. 
S.sclerotiorum konukçusuna S. minor gibi saldırır. Ancak bunun yanı sıra üretmiş 
olduğu askospor ile de yeşil aksamı doğrudan enfekte edebilir. Sklerotlar bulaşmış 
oldukları toprakta uzun yıllar kalabilmekte ve yıldan yıla bitkileri hastalandırmayı 
sürdürmektedir. Her iki tür için optimal gelişme sıcaklığı 19–24°C’dir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık genel olarak kök ve kök boğazında ıslak çürüklükler, yaprak ve sürgün-
lerde solgunluk şeklinde kendini gösterir. Özellikle nemli ortamlarda fidelerin 
tamamen çürümesine neden olabilir. Gelişmiş bitkilerdeki belirtileri önce kök 
boğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi ile 
kök boğazında bol miktarda ve pamuk beyazlığında bir misel tabakası oluşur (Şekil 
34). Zamanla yumaklar şeklinde toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz 
renkte ve yapışkan bir halde iken daha sonra havanın etkisi ile koyu kahverengiden 
siyaha kadar değişen renkler alarak sert bir tohum şekline dönüşürler ve kurumuş 
bitki artıkları ile birlikte toprağa karışırlar.  

Çok tahripkâr olduğu için, hastalığa yakalanan bitkilerde önemli ürün kayıpları 
meydana gelebilir. 

İklim koşulları uygun olduğunda sebze ekiliş alanlarının tümünde görülebilir. 

3. KONUKÇULARI 
Fungus, sebzelerin hemen hemen hepsinde hastalık oluşturabilir. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Çok bulaşık olan alanlarda en az 5 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Sklerotların tohuma ve toprağa karışması önlenmek için hasta bitkiler 
toplanarak imha edilmelidir. 

– Seralar iyi havalandırılarak yüksek nem önlenmelidir. 

– Sık ekimden kaçınmalıdır. 

4.2. Fiziksel ve Kimyasal Mücadele Kombinasyonları 
Uygulamalar toprak boşken yapılır. Bu amaçla aşağıdaki önerilerden biri toprağın 
dezenfeksiyonu için uygulanır: 

– Solarizasyon+önerilen toprak fumigantlarının düşük dozlarının kombi-
nasyonu 

– Solarizasyon+Yaş tavuk gübresi (1 ton/da)  
– Solarizasyon+Yaş sığır gübresi (4 ton/da)  
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Şekil 34. Beyaz çürüklüğün havuç (a),     

fasulye (b), domates (c,d)         
lahana (e,f) ve hıyar (g) 
bitkilerindeki belirtileri. 

 

a b 

 

c d 

e f 

g 
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Bu uygulamaların başarılı olması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

– Bu uygulamalar sıcak yaz aylarına sahip olan bölgelerde temmuz ve 
ağustos aylarında başarılı olmaktadır.  

– Uygulama süresi 4 haftadan az olmamak üzere 8-10 haftaya kadar 
uzatılabilir. 

– Uygulama boyunca toprağın tavda tutulması sağlanmalıdır. 

– Şeffaf plastik örtünün delinmemesine özen gösterilmelidir. 

– Uygulama sonrası toprağın yüzeysel (10-15 cm) işlenmesi sağlanmalıdır. 

4.3. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal mücadele toprak ilaçlaması veya yeşil aksam ilaçlaması halinde 
yapılabilir. 

4.3.1. İlaçlama zamanı  

Toprak ilaçlaması: İlaçların etiketlerinde belirtildiği şekilde ekim veya dikimden 
önce uygulanır.  

Yeşil aksam ilaçlaması: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın 
şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam 
edilir. 

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 

Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü 
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. Toprak ilaçlama-
larında ise etiketinde belirtilen aletler kullanılır. 

4.3.4. İlaçlama tekniği 

Toprak ilaçlamalarında ilacın etiketinde belirtilen yöntem kullanılır. 

Yeşil aksam ilaçlamaları havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi 
tamamen ıslatacak şekilde yapılmalıdır. 
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SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF 
Botrytis cinerea Pers. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Botrytis cinerea, zayıflık paraziti olarak bilinir, ancak uygun koşullarda konukçuyu 
hastalandırabilir. Hastalık için elverişli koşullar (20–25°C sıcaklık ve %90–95 
orantılı nem) özellikle havalandırması iyi olmayan örtüaltı yetiştiriciliğinde, 
doğada ve depolarda çoğu zaman bulunmaktadır. Fungusun sporları renksiz 
olmasına rağmen kurşuni renkteki görünüşü koyu renkli konidiofordan ileri 
gelmektedir.  
Kış mevsimini sklerot halinde geçirir ve ilkbahar gelince sklerotlar çimlenerek 
miselyum ve konidiosporlar verir. Çok ender durumlarda apotesyum ve askosporlar 
oluşturabilir. Bu organlardan doğaya yayılan askosporlar ve konidiosporlar, uygun 
konukçular üzerinde gelişme ve üremelerine devam ederler. Uygun konukçu 
bulamayan sporlar kurak şartlarda iki saatten fazla yaşayamazlar. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Kurşuni küf etmeni, konukçuya göre değişen görünüşte hastalık tablosu meydana 
getirir. Genellikle gövde ve meyve enfeksiyonları yapar. Önce toplu iğne başı 
kadar küçük olan lezyonlar halindeki hastalık, epidermis altında gelişerek genişler 
ve dokulara yayılır. Epidermis tabakasını çatlatması sonucu konukçunun su 
kaybına neden olur. Bu lezyonlarda sklerotlar da oluşabilir. Gövde ve meyve 
sapındaki lezyonlar meyve dökümüne neden olabilir.  
Konukçuların çiçek taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Fungus bu kısımlardan 
girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır. Yumrulu bitkilerde hastalık 
tarlada başlar ve depoda devam edebilir. Hastalıklı yumrularda oluşan lezyonların 
büyümesi sonucunda yumuşak çürüklük oluşur (Şekil 35). 
Havalandırılması iyi olmayan sera ve uygun olmayan depo koşullarında çok önemli 
ürün kayıplarına neden olmaktadır. 
Ülkemizde bu hastalığa yaygın olarak rastlanmaktadır. 
3. KONUKÇULARI 
Fungus, sebzelerin hepsinde hastalık oluşturabilir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi 
önlenmelidir. 

– Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalıdır. 
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– Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir. 
– Toprak analiz sonucuna göre gübreleme yaparak bitkilerin sağlıklı 

gelişmeleri sağlanmalıdır. 
– Hasattan sonra sklerotların toprağa karışmasını önlemek için bütün bitki 

artıkları toplanarak yakılmalıdır. 

  

 

 
Şekil 35. Kurşuni küf’ün domates (a-e), biber (f) ve soğandaki (g) zarar şekilleri. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
Hastalıkla kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.  

©Nedim ALTIN ©Nedim ALTIN 

©Seral YÜCEL 

©Nedim ALTIN 

©Seral YÜCEL 

a b c 

d e 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamanın havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkiyi tamamen ıslatacak, 
özellikle de yaprak altlarının iyice ilaçlanmasını sağlayacak şekilde yapılmasına 
dikkat edilmelidir 

 

 
 

SEBZELERDE SEPTORYA YAPRAK LEKESİ 
Septoria apiicola Speg., S. lycopersici Speg.  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Septoria apiicola Speg. ve S.lycopersici Speg., konukçuları üzerinde meydana 
getirmiş olduğu lekelerin ortasında çok küçük siyah veya kahverengi noktalar 
halinde piknitler oluşur. 

Hastalık etmeninin bir yıldan diğer yıla geçişi hastalıklı tohum ve bitki artıkları 
üzerindeki piknitlerle olur. Fideler üzerindeki lekelerde veya hastalıklı bitki 
artıkları üzerinde oluşan sporlar genç bitkilere yağmur ve rüzgâr yardımıyla 
taşınarak bulaşır. Sporlar iğ şeklinde olup 5–9 hücrelidir. Etmenin gelişmesi 13–
30°C’de meydana gelir. Optimum gelişme sıcaklığı 25°C’dir. Sporulasyon 
15°C’nin üstünde olur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, yapraklar ve yaprak saplarında çok küçük, yuvarlak, kesin hudutlarla 
ayrılmış kahverengi lekeler halinde kendini gösterir ve bitkinin önce alt yaşlı 
yapraklarında görülür. Bu lekeler zamanla büyür (3 mm çapına kadar) ve tam orta 
kısmının rengi açık kahverengine döner. Lekeler üzerinde oluşan piknitler koyu 
kahverengi veya siyahtır. Zamanla lekelerin sayısı artarak bütün yaprağı kaplar 
(Şekil 36).  
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Hastalığın şiddetine göre meyvelerde küçülmeler ve kalite bozuklukları görülebilir. 
Tohumda da zarar ortaya çıkabilir. Yağışlı ve rutubetli yerler ve yıllarda hastalığın 
şiddeti daha da artar.  

Ülkemizde ekonomik olarak önemli bir zarar meydana getirmemektedir. 

 
Şekil 36. Septorya yaprak lekesinin kereviz (a) ve domates (b,c) yapraklarındaki 

belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık etmeninin konukçuları domates, marul, maydanoz, soğan, kereviz ve 
kabaktır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıktan ari sağlıklı tohum kullanılmalıdır.  

– Ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Hastalıklı bitkiler ve hasat artıkları toplanıp yok edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Hastalıkla mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. 

4.2.1. İlaçlama zamanı 

Hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanılmalıdır. 

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 c 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalar genellikle rüzgârsız havada ve günün serin saatlerinde yapılmalı ve 
yaprakların ilaçla ıslanması sağlanmalıdır. 

 

 

 

SOĞAN MİLDİYÖSÜ 
Peronospora destructor (Berk.) Casp. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmeni, arpacık veya kuru soğanın katmanları arasında misel halinde bu-
lunur. Yaprak içinde gelişerek açık renkli konidioforlar ve uçlarında limon şeklinde 
konidiosporlarını oluşturur. Konidiosporların boyutları 18–30x37–72 µm’dir. 

Hastalığın taşınmasında tohum önemli bir faktör değildir. Kışı soğan yumrularında 
misel ve hastalıklı yapraklarda oospor olarak geçirir. İlkbaharda miselin gelişmesi 
ve oosporun çimlenmesiyle ilk bulaşmalar başlar. Yapraklarda konidiosporlar 
meydana geldikten sonra da bunlar rüzgârla çok uzun mesafelere taşınabilirler. Bu 
konidiosporlar ıslak bir soğan yaprağına yerleşirse 1–1.5 saatte çimlenirler. 
Enfeksiyon 16°C sıcaklık ve %70–80 orantılı nemde, epidemi ise 18–20°C sıcaklık 
ve %90’ın üstündeki orantılı nemde gerçekleşir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalıklı soğan yapraklarının dip ve orta kısımlarında klorotik çukurlaşmalar 
meydana gelir. Bunların ortaları grimsi beyaz bir renk alır, daha sonra menekşe 
rengine döner ve üzerleri konidiospor örtüsü ile kaplanır. Lekeler birleşerek 
yaprağın kurumasına neden olur (Şekil 37). Hastalık, baş soğanda buruşma, 
kalınlaşma ve daha ileri aşamada ise süngerleşmeler şeklinde kendini gösterir. 

Hastalık ne kadar erken safhada görülür ve epidemi yaparsa ürün kaybı o nispette 
büyük olabilir. Ayrıca hastalıklı soğan bitkilerinin yumruları depoda uzun süre 
saklanamaz. Yumruda zamanla yumuşama, sulanma ve çürümeler meydana 
gelebilir. 

Yurdumuzda soğan ekiliş alanlarında ve iklim koşullarının hastalık etmeninin 
gelişmesine uygunluğu oranında görülmekte olup önemli ürün kaybına neden 
olmaktadır. 
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Şekil 37. Soğan mildiyösünün soğandaki zarar şekli. 

3. KONUKÇULARI 
Esas konukçusu soğan olmakla birlikte sarımsakta da görülür.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

─ Hasat sonunda hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok edilmelidir. 
─ Hastalığın her yıl epidemi yaptığı yerlerde dayanıklı çeşitler ekilmelidir. 
─ Soğan yetiştiriciliğinde genellikle rüzgâr alan ve fazla su tutmayan tarlalar 

seçilmelidir. 
─ Fazla çiğ düşen alanlardaki rüzgâra kapalı tarlalarda genellikle soğan 

tarımından kaçınılmalıdır. 
─ Hastalığın devamlı görüldüğü yerlerde yağmurlama sulama yapılma-

malıdır. 
4.2. Kimyasal Mücadele 
Kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılmaktadır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Esas olarak günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i 
bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de yörede hastalığın ilk belirtilerinin 
saptanması ile ilaçlamalara başlanmalıdır. 
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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, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Soğan yapraklarının kaygan ve mumlu olması nedeni ile bir yapıştırıcı veya 100 
litre suya 200 g şeker ilavesi suretiyle ilacın yaprakta uzun süre kalması sağlanmalı 
ve bitkinin her tarafının iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 

 
 

 

SOĞAN SÜRMESİ 
Urocystis cepulae Frost. 

[=U.colchici (Schlechtend) Rabenh.]  
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmeni olan Urocystis cepulae Frost.’nin teliospor dışında spor formu 
yoktur. Bunlar koyu renkli çok bölmeli gibi görünürler. Aslında, asıl spor üzerinde 
düzensiz steril hücreler bu görünümü meydana getirirler. Teliosporlar canlılıklarını 
toprakta yıllarca sürdürürler. En önemli bulaşma kaynağı etmenle bulaşık tohumluk 
kıskalar olmakla birlikte toprak, sulama suyu, alet ve Makineler da hastalığın 
tarladan tarlaya yayılmasında etkin rol oynarlar. 

Klamidiosporlar 12–15 µm çapında tek hücreli, küresel-elipsoid şeklinde, kırmı-
zımsı kahverenkli düz ve ince duvarlıdır. Spor gelişimi ve çimlenmesi için 
optimum sıcaklıklar 13–22°C dir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtisi yapraklarda bariz şekilde göze çarpan çizgiler halinde görülür. 
Bu belirtiler yaprak kını ve yumrularda da olabilir. Çizgiler koyu kahve sürme 
sporları ile doludur. Hastalık bir yapraklı fide döneminden itibaren bitkinin bütün 
gelişme süresince gelişmesini sürdürür (Şekil 38).  
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Hastalığa erken yakalanan yapraklarda bazen anormal bükülme ve kıvrılmalar da 
görülür. Böyle bitkiler genellikle cüce kalırlar ve hatta gelişmenin herhangi bir 
devresinde ölebilirler. Hastalığın yoğun bulaşık olduğu tarlalarda bitkilerin 
tamamen kuruyarak ölmesine sebep olması nedeniyle önemlidir. Bu hastalık daha 
çok kıska (arpacık) soğan yetiştiriciliği yapılan yerlerde görülür. Orta Anadolu’nun 
bazı yerlerinde sınırlı bir yayılış gösterir.  

 
Şekil 38. Soğan sürmesinin taze ve kuru soğandaki belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 
Konukçuları Allium cinsinden bitkilerdir. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalıklı arpacıklar ayıklanarak temiz olanlar ekilmelidir. 
– Bulaşık tarlalardaki hastalıklı bitki artıkları toplanıp imha edilmelidir. 
– Hastalığın yoğun zararı görülen tarlalarda 8–10 yıl ekim nöbeti uygulan-

malıdır. 
4.2. Kimyasal Mücadele 
Kimyasal ilaçlama toprak ve tohum ilaçlamaları şeklinde uygulanır. 
4.2.1. İlaçlama zamanı 
Toprak ilaçlaması ekimden 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  
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4.2.4. İlaçlama tekniği 
Toprak İlaçlaması: 
Bu hastalığa karşı ruhsat almış bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği şekilde 
uygulama yapılır. 

Tohum İlaçlaması: 

Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice 
karıştırılır ve ekilir.  
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2.2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR 
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BAKTERİYEL SOLGUNLUK 
VE  

PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ralstonia solanacearum 0.5-0.7x1.5-2.5 µm boyutlarında, polar kamçılı, Gram-
negatif bir bakteridir.  

R. solanacearum’un 5 adet biovarı ve 5 ırkı vardır. Bunlardan en önemlisi, pata-
teste kahverengi çürüklüğe neden olan Biovar 2 (3 No’lu ırk)’dir. Biovar 2, Avrupa 
ve Ülkemiz gibi nispeten soğuk iklime sahip bölgelere adapte olmuştur ve patatesin 
yanı sıra domates gibi diğer Solanaceae familyasına ait bitkilerde de zarar 
oluşturabilmektedir 

Biovar 2, patates yumrularıyla taşınabilme özelliğine sahiptir. Ancak, diğer konuk-
çuların tohumlarıyla taşındığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Hastalık etmeni genellikle toprak kaynaklıdır. Kökler yoluyla enfeksiyonu gerçek-
leştirir. Sistemik olarak ksilem dokuları içinde ilerler ve solgunluğa neden olur. 
Patateste kahverengi çürüklük hastalığının yayılmasında latent enfeksiyonlar 
(belirti vermeden hastalık etmeninin yumruda bulunması) çok önemlidir. Latent 
olarak enfekteli tohumluk patateslerin bir bölgeden diğerine ya da bir ülkeden 
diğerine nakliyle hastalık yayılmaktadır.  

Etmenin yayılmasında, ayrıca yüzey suları (akarsu, sulama kanalı) önemli rol 
oynamaktadır. Bütün bunların yanı sıra köpek üzümü (Solanum nigrum) ve yaban 
yasemini (Solanum dulcamara) gibi yabancı otlar hastalığın bir mevsimden 
diğerine geçişinde ve yayılmasında etkin bir role sahiptir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık etmeni patateste yeşil aksam ve yumruda olmak üzere iki farklı tipte 
belirti oluşturur. 

Patatesin yeşil aksamında, ilk belirtiler sıcak günlerde dalların uçlarındaki 
yapraklarda meydana gelen solgunluktur (Şekil 39a). Susuzluktan dolayı oluşan 
solgunluktan farkı, gece serinliğinde solgunluğun kaybolmamasıdır. Hastalık iler-
ledikçe kök boğazının hemen üzerindeki bölgede çizgi şeklinde kahverengileşme 
ve yapraklarda bronzlaşma görülür. Bu tür belirti gösteren bitkilerin gövdeleri 
kesildiğinde veya kırıldığında beyaz, sümüksü bir bakteriyel akıntının çıktığı 
görülür.  
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Şekil 39. Ralstonia solanacearum’un patates 
bitkisinde meydana getirdiği 
solgunluk (a) ve yumrudaki 
çürüklük belirtileri ve bakteriyel 
akıntı (b,c). 

Patates yumrularında, hastalığın gelişme evresine bağlı olarak belirtiler dışarıdan 
görülmeyebilir. Yumru belirtileri “Patates halka çürüklüğü (Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus)” ile karıştırılabilir. Ancak kahverengi çürüklük 
hastalığı yumruların gözlerinden ve gövdeye olan bağlantı kısmından bakteriyel 
damlacıkların çıkmasıyla ayırt edilebilir. Bu bakteriyel akıntı kuruyunca toprak 
parçaları gözlere yapışık olarak kalır. Hastalıklı yumrular kesildiği zaman yumru 
iletim demetlerinde nekroz ve kahverengileşme görülür. Kahverengileşen iletim 
demetlerinden krem renginde bir bakteriyel akıntı çıkar (Şekil 39b,c). Hastalık 
kahverengi çürüklük adını bu belirti tipinden dolayı almıştır.  

Hastalık etmeninin latent yaşama özelliğinden dolayı sağlıklı görünen bitkilerden 
hastalıklı yumrular oluşabilmektedir. 

Domateste ise hastalık belirtileri yeşil aksamda görülmektedir. Yeşil aksamda, 
başlangıçta günün sıcak saatlerinde dalların ucunda yer alan yapraklarda solgunluk 
görülür. Bu solgunluk eğer çevre koşulları etmenin gelişmesi için uygunsa hızla 
ilerler (Şekil 39a,40a). Etmen için daha az uygun koşullarda bu solgunluk yavaş 
ilerler, bitkide cüceleşme görülebilir ve gövdede çok sayıda yan kök oluşur (Şekil 
40b).  

Hastalık belirtileri gösteren bitkilerin gövdeleri ortadan ikiye kesildiğinde iletim 
demetlerinde kahverengi renk değişikliği görülür. Bu şekildeki domates gövdesi 
kesilip bir süre su içinde bekletilirse sarımsı beyaz bakteriyel akıntının suya doğru 
aktığı görülecektir. 

a 

c 

b ©Aynur KARAHAN 

©Şenol ALTUNDAĞ 
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Şekil 40. Ralstonia solanacearum’un domates bitkisindeki solgunluk (a) ve gövdede 

meydana getirdiği yan kökler (b).  

Bu hastalık etmenine karşı uygulanabilecek etkin bir mücadele metodunun 
olmaması, domateste fide ve patateste tohumluk yumru ile taşınabilmesi ve 
tohumluk üretiminde toleransının “0” olması nedeniyle önemli bir etmendir. Bu 
nedenle, Ülkemizin iç ve dış karantina listesinde yer almaktadır. 

1990’lı yıllarda önemli tohumluk patates üreticilerinden biri olan Hollanda’ da 
önemli ekonomik kayıplara sebep olmuştur. 

Hastalık patates üretimi yapılan çoğu ülkede görülmektedir. Ülkemizde ise 
Nevşehir ve Afyon ilinde saptanmış ve eradike edilmiştir. Patateste Balıkesir ve 
Bolu illerinde, domateste ise Çanakkale ilinde belirlenmiştir. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık etmeni 50’den fazla familyaya ait birkaç yüz bitki türünde zarar 
oluşturabilmektedir. En önemli konukçularından biri patatestir. Patates dışında 
domates, tütün, biber, patlıcan, pamuk, yer fıstığı, muz başta olmak üzere köpek 
üzümü (Solanum nigrum) ve yaban yasemini (S. dulcamara) gibi yabancı otlar da 
konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Karantina Önlemleri 

Bu hastalığın mücadelesine yönelik olarak, Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda 
29 Eylül 2002 tarih ve 24891 sayılı Resmi Gazetede “Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi Et Al.’ın Mücadelesi Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. 
Hastalıkla mücadele, bu mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülür. 

4.2. Kültürel Önlemler 

– Hastalık yumru ile taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohumluk alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 

a b ©Nursen ÜSTÜN ©Meriç ÖZAKMAN 
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– Test edilmiş mini yumru veya mikro üretim tekniği ile üretilmiş bitkiler 
kullanılmalıdır. 

– Hastalık etmeniyle bulaşık olmayan topraklarda üretim yapılmalıdır. 

– Yüzey suları hastalığın yayılmasında etkin rol oynadığı için yeraltı suları 
tercih edilmelidir. 

– Hastalığın görüldüğü tarlalarda 5 yıl süreli nadas veya 3 yıl nadas daha sonra 
2 yıl süreyle konukçusu olmayan bitkilerin (tahıllar gibi) ekimi yapılmalıdır. 

– Hastalıkla bulaşık olduğu tespit edilen üretim yerlerinde yetişen bitkisel 
materyal çöp fırınında yakılarak veya organizmanın yaşama riski olmayan 
yerlerde sıcak uygulaması sonrası hayvan yemi olarak kullanılarak veya 
tarımsal alanlara sızıntı riski olmayan veya tarımsal alanların sulanmasında 
kullanılan su kaynaklarıyla temas etmeyecek yerlerde derin şekilde 
gömülerek imha edilmelidir. 

– Sulama kanallarının kenarlarında yetişen S. nigrum ve S. dulcamara gibi 
yabancı ot konukçuları ve kendi gelen patates bitkileri imha edilmelidir. 

– Hastalık etmeniyle kök ur nematodları arasındaki sinerjistik ilişkiden dolayı 
nematodlarla mücadele yapılmalıdır. 

– Üretimde kullanılan tüm makine, alet ve depolama alanları temizliğe tabi 
tutulmalı ve uygun bir dezenfektan ile muamele edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 
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DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU 
Pseudomonas corrugata (Scarlett et al.) Roberts and Scarlett,  
P. viridiflava (Burkholder) Dowson, 
P. cichorii (Swingle) Stapp., 
P. mediterranea Catara et al. , 
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al., 
E. c. subsp. atroseptica ( van Hall) Dye, 
E. chrysanthemi Burkholder et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Domates öz (gövde) nekrozuna Pseudomonas ve Erwinia cinsine ait bazı bakteri 
türleri neden olmaktadır. 

Pseudomonas corrugata: Non-fluorescent, polar kamçılara sahiptir. Bakterinin 
suda, belirtisiz yonca köklerinde, domates tohumlarında, toprak ve çeltik 
tanelerinde yaşamını sürdürebilmektedir.  

Pseudomonas mediterranea: Gram negatif, aerobik, fluorescent olmayan, polar 
kamçılara sahip bir bakteridir. Domates ve biberden izole edilmiştir.  

Pseudomonas viridiflava: Fluorescent bir bakteridir. Etmen domates ve diğer 
konukçuların yaprak ve köklerinde epifitik olarak yaşayabilmektedir.  

Pseudomonas cichorii: Çubuk şeklinde, fluorescent, 1.1-3.5x0.7 µm boyutunda, 
hareketli, 1-6 polar kamçıya sahip bir bakteridir. Etmen toprakta, toprağa gömülen 
yapraklarda ve bitki artıklarında yaşayabilmektedir. 

Erwinia carotovora subsp. carotovora ve Erwinia carotovora subsp. atroseptica: 
Pektolitik aktiviteye sahip, Gram-negatif, çubuk şekilli, fakültatif anaerob bakte-
rilerdir. Toprak kaynaklı bu patojenler ayrıca suda, rizosferde ve bitki artıklarında 
canlılığını sürdürebilmektedir.  

Erwinia chrysanthemi: Gram-negatif, çubuk şekilli, hareketli, peritrik kamçılara 
sahip, fakültatif anaerob bir bakteridir. Bazı bitki türlerinde (süs bitkileri, muz) 
latent olarak bulunabilir ve çeliklerle yayılabilir. Bunun yanı sıra toprakta ve bitki 
artıklarında canlılığını sürdürebilmektedir.  

Bu etmenler fırsatçı patojenler olup, bitkiyi strese sokan koşullarda hastalık 
oluşturmaktadır. Gereğinden fazla azotlu gübreleme nedeniyle bitkinin gevşek 
yapılı olması, düşük gece sıcaklıkları ve yüksek orantılı nem, hastalığın gelişimini 
teşvik etmektedir.  
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2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık genelde bitkilerin meyve döneminde kendini gösterir. Yapraklarda genel 
sararma gözlenir. Gövdede farklı büyüklükte koyu kahverenginden siyaha kadar 
değişen lekeler görülür (Şekil 41b). Lekeler genellikle gövdenin alt kısımlarında 
oluşur. Gövde lekeleri bazı durumlarda koltukların gövde ile birleştiği yerlerde 
sınırlı kalır (Şekil 41c). Gövde boyuna kesildiğinde, öz kısmının kahverengi-siyah 
olduğu gözlenir (Şekil 41a,d,e). Özdeki renk değişimi, zamanla öz boşalmasına 
dönüşür (Şekil 41a). Bazı durumlarda iletim demetlerinde de kahverengileşme 
oluşur. Zaman zaman gövdede çatlaklar meydana gelir ve çatlaklardan havai kökler 
çıkar. Hastalığın ilerlemesiyle bitkide solgunluk ve ölüm meydana gelir. 

 

 
Şekil 41. Domates öz nekrozunun domates bitkisinin gövdesi ve dalındaki belirtileri. 

Hastalık, yumuşak çürüklük grubu Erwinia spp. nedeniyle oluştuğunda; ayrıca, 
özde sulanma, renk değişimi, parçalanma ve yumuşak çürüklük görülmektedir. Bu 
nedenle domateste Erwinia cinsine ait bakterilerin oluşturduğu belirtilere gövde 
çürüklüğü demek daha doğru olur. 

Hastalığın gelişimi için uygun koşullar oluştuğunda, bitki ölümleri nedeniyle ciddi 
zararlar ve ürün kayıpları meydana gelebilir.  

Dünyada tarla ve sera domateslerinde saptanan bu hastalık Ülkemizde Akdeniz ve 
Ege Bölgesinde sera domateslerinde belirlenmiştir.  

 

a b c 

d e 

©Aynur KARAHAN 

©Aynur KARAHAN 
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3. KONUKÇULARI  

P.corrugata: Domatesin yanı sıra biberde de öz nekrozu hastalığına, krizantemde 
ise gövde çürüklüğüne neden olur. 

P.viridiflava: Domatesin dışında diğer bazı sebze, süs bitkisi ve meyve ağaçlarında 
hastalık oluşturmaktadır. 

P.cichorii: Konukçuları arasında domatesin dışında, marul, kereviz, soğan, kri-
zantem, begonya ve yıldız çiçeği (dahlia) türleri bulunmaktadır.  

E.c. subsp. carotovora: Geniş konukçu dizisine sahiptir. Genellikle sebzelerde ve 
bazı tek yıllık süs bitkilerinde zararlı olmaktadır. Patates dışında havuç, turp, 
soğan, sümbül, zambak, kabak, hıyar, patlıcan, domates, biber, lahana, marul, 
ıspanak konukçuları arasındadır. 

E.c. subsp. atroseptica: Konukçuları arasında domates, patates, lahana ve karna-
bahar bulunmaktadır.  

E. chrysanthemi: Domates ve patatesin yanı sıra pek çok süs bitkisi ve sebzelerde 
hastalık oluşturabilmektedir. 

4. MÜCADELESİ 

Hastalıkla mücadelede kültürel önlemler esas alınmaktadır.  

4.1. Kültürel Önlemler 

– Bitkiler dengeli beslenerek sağlıklı yetiştirilmelidir. Gereğinden fazla N 
gübrelemesinden kaçınılmalı, K’lı gübrelere önem verilmelidir.  

– Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi 
önlenmelidir. 

– Hasta bitkiler seradan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. 

– Koltuk alma işlemleri sırasında bulaşık bitkilerden sağlıklı bitkilere 
hastalığın bulaştırılmamasına özen gösterilmeli, budama aletleri sık sık 
dezenfekte edilmelidir. 

– Koltuk alma işleminden sonra hastalık etmenlerinin bitkiye girişini 
engellemek için serada diğer hastalıklara karşı yapılacak olan bakırlı 
preparatlardan biri hemen uygulanmalıdır. 

– Üretim sezonu sonunda tüm bitki artıkları sökülerek imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 
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DOMATES VE BİBERDE BAKTERİYEL LEKE 
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Xanthomonas vesicatoria 0.6-0.7x1.0-1.5 µm boyutlarında, polar kamçılı ve Gram-
negatif bir bakteridir. Optimum gelişim sıcaklığı 29°C’dir.  

Hastalık etmeni bir yıl veya daha uzun süre tohum üzerinde veya içinde canlılığını 
sürdürmesine karşın, toprakta konukçu bitki kalıntısı olmaksızın yaşayamaz. Bu 
etmen Solanaceae familyası üyesi yabancı otlarda da yaşamını sürdürebilmektedir. 

Rüzgâr, yağmur damlaları, sulama suyu, yüksek basınçlı ilaçlamalar ve ıslak 
bitkilerin ellenmesi, hastalığın yayılmasını teşvik etmektedir. Bakteri stoma ve 
hidadot gibi doğal açıklıklardan veya herhangi bir nedenle bitkide açılan yaralardan 
giriş yapmaktadır. Uzun süreli yüksek orantılı nem ve 20–35°C sıcaklık koşulları 
hastalık gelişimini teşvik ederken 16°C’den düşük gece sıcaklıkları hastalık 
gelişimini baskılamaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Domateste: Yaprak, gövde ve meyve üzerinde hastalığın belirtileri görülür. 
Yaprak lekeleri başta koyu renkli yağ lekesi şeklindedir. Bu lekeler zamanla 
kahverengimsi siyah renk alırlar. Lekelerin çevresi dar, sarı bir hale ile çevrilidir 
(Şekil 42a). Birkaç leke bile yaprakçığın sararmasına ve zamanından önce 
dökülmesine neden olabilir. Hastalığın ileri devrelerinde lekeler birleşerek yaprağı 
kurutabilir. Hastalık etmeni erken devrede enfeksiyon yaparsa fideler ve genç 
bitkiler kavrulmuş bir durum alırlar. Bu tip enfeksiyonlar Alternaria spp. zararı ile 
karıştırılabilir. 

Domateste meyve sapı ve genç saplardaki ilk belirtiler yaprak belirtilerine benzer, 
sert ve uzun çizgiler şeklinde görünüm alırlar. Gövde üzerindeki lekelerin 
yayılması çiçeklerin ölmesine ve aniden dökülmelerine sebep olur. 

Domates meyveleri üzerinde önceleri küçük, siyah, yeşilimsi beyaz, dar bir hale ile 
çevrili lekeler oluşur. Daha yaşlı lekeler ise siyah, 6-8 mm çapında, kahverengimsi 
siyah ve krater görünümdedir (Şekil 42b). Çatlaklardan saprofit organizmaların da 
girmesiyle çürümeler meydana gelir. Olgun meyveler yüksek asit içerikleri 
nedeniyle hastalığa karşı daha dayanıklıdır. 

Biberde: Tüm toprak üstü organları hastalığa duyarlıdır. Genç yaprakların alt 
yüzeylerinde başlangıçta küçük, sarımsı yeşil yağ lekeleri oluşur. Olgun 
yapraklarda ise lekeler ilk önce koyu yeşil yağ lekesi görünümdedir. Daha sonra 
genişleyerek 1 cm çapa ulaşabilir ve rengi morumsu griye döner. Bu lekelerin 
çevresinde kahverengi bir hale oluşur (Şekil 42c,d). Hastalıklı yapraklar sararır ve 
dökülür. 
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Şekil 42. Domateste bakteriyel leke’nin domates yaprağı (a) ve meyvesinde 

(b), biberde bakteriyel lekenin biberin yaprağı (c,d) ve 
meyvesindeki (e) belirtileri. 

Gövde üzerinde küçük, eliptik lekeler oluşur ve bu lekeler zamanla çatlayarak 
kanserleşir. 

Meyve lekeleri koyu, yuvarlak, 5 mm çapında yağ lekesi şeklinde başlar ve giderek 
lekeler genişler, çatlar ve siğil görünümünü alır (Şekil 42e). Nemli koşulların 
devam etmesi halinde çeşitli saprofit organizmaların da katılımıyla meyve 
çürümeleri ortaya çıkar. 

Hastalık tarla ve örtü altı domates ve biber yetiştiriciliğinde uygun koşullarda çok 
önemli zararlara neden olmaktadır. Özellikle çiçek devresindeki enfeksiyonlar ürün 
kaybına neden olur. Hastalıklı meyvelerin pazar değerinin çok düşmesi nedeniyle 
meyvelerdeki zararı da küçümsenmeyecek boyutlardadır. 

Hastalık domates ve biber üretimi yapılan ülkelerde ve ülkemizde özellikle 
Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere bütün bölgelerde görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Hastalık etmeninin en önemli konukçuları domates ve biberdir. Bunun dışında 
Solanaceae familyası üyesi köpek üzümü gibi bazı yabancı otlarda da 
görülebilmektedir. 

a b 

c d e 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Hastalığın görüldüğü üretim alanlarında domates ve biber dışındaki bitkilerle 
en az 2-3 yıl süre ile ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Üretim sezonu sonunda tüm bitki artıkları sökülerek imha edilmelidir. 

– Dengeli bir gübreleme programı uygulanmalıdır, özellikle meyve bağlama 
döneminden önce gereğinden fazla gübrelemeden kaçınılmalıdır. 

– Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi önlen-
melidir. 

– Bitkilerin ıslak olduğu zamanlarda bitkiler arasında çalışılmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

Domates ve biberde bakteriyel leke ile mücadele yeşil akşam ilaçlamaları şeklinde 
yürütülür. Yeşil akşam ilaçlamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür 
görülmez, koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 
2-3 uygulama yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir. 

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 (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Fide ve tarla döneminde yapılacak olan yeşil akşam ilaçlamaları kaplama olarak 
yapılmalıdır. Özellikle örtü altı domates üretiminde ilaçsız alan kalmamasına özen 
gösterilmelidir ve bitki yüzeyinde ıslaklık söz konusu ise bitkilerin yüzeyi 
kuruduktan sonra ilaçlama yapılmalıdır. Bitkilerin yaralanması için ilaçlama 
sırasında yüksek basınç kullanılmamalıdır. 
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DOMATESTE BAKTERİYEL BENEK 
Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Pseudomonas syringae pv. tomato 0.7-1.2x1.5-2.0 µm boyutlarında, Gram-negatif, 
1-3 polar kamçılı, aerobik karakterli bir bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 20-
25°C, maksimum ise 33°C’dir. 
Etmen tohumla taşınabildiği gibi, toprakta hastalıklı bitki artıkları üzerinde 
saprofitik olarak 1-2 yıl canlılığını koruyabilir. Primer enfeksiyon, tohum yüze-
yinde bulunan bakteriler yanında, topraktaki hastalıklı bitki artıklarından sağlıklı 
fideye bulaşmayla da başlayabilir. Sekonder enfeksiyonlar ise bitkide herhangi bir 
nedenle açılmış yaralardan veya doğal açıklıklardan olmaktadır. Hastalık etmeni 
yağmur damlaları ile veya yağmurlama sulamayla yayılır. Hastalık serin ve nemli 
havalarda artış göstermektedir. Sıcak havalarda ise hastalık gelişimi durur.  
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Bitkinin tüm toprak üstü organlarında belirti oluşturan etmen, önce fidelerde 
yaprak ve gövde üzerinde görülmekte ve zaman zaman tüm fidenin kurumasına yol 
açmaktadır. 
Tarlada veya serada etmen yaprak, sap, çiçek ve meyve saplarında kahverengiden 
siyaha kadar değişen renkte lekeler oluşturur. 
Yapraktaki lekeler önceleri küçük, yuvarlak ve koyu renklidir. 1-3 mm çapında 
olan bu lekelerin çevresinde genellikle sarı renkli hale görülür (Şekil 43a,b,c)). 
Lekeler zamanla birleşerek yaprakta deformasyona ve kurumalara neden olur.  
Ana gövde ve buna bağlı olan dallarda, yaprak ve çiçek saplarında da lekeler 
görülür. Lekeler genelde uzunca ve yüzeyseldir (Şekil 43d). 
Çiçeklerdeki lekeler yapraklardaki kadar belirgin değilse de çiçek yanıklıkları 
oldukça önemlidir. Özellikle ilk çiçeklerde hastalık görülürse, meyve tutumunu 
etkileyeceğinden büyük ürün kaybı olur.  
Meyvelerde ise çapları 1 mm’yi geçmeyen toplu iğne başını andıran püstüller 
şeklinde yüzeysel kabarcıklar meydana getirir (Şekil 43e). Meyvelerdeki lekeler 
deformasyona neden olduğundan domatesin ticari değerini düşürür.  
Dünyada ve ülkemizde domates üretimi yapılan yörelerde genellikle hastalığa 
rastlanılmaktadır. Hastalık özellikle örtü altı domates üretim alanlarında yaygındır.  
3. KONUKÇULARI 
Etmenin en önemli konukçusu domatestir. Bunun dışında patlıcan ve biberi de 
enfekte edebilmektedir. 
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Şekil 43. Domateste bakteriyel beneğin yaprakta (a,b,c), gövdede (d) ve 

meyvedeki belirtileri (e). 

4.1. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Fide döneminde belirti gösteren bitkiler tarlaya şaşırtılmamalı ve imha 
edilmelidir. 

– Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi 
önlenmelidir. 

– Enfekteli bitki artıkları imha edilmelidir.  
– Etmenle bulaşık tarlalarda en az 1 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil akşam ilaçlamaları şeklinde 
yürütülür. Yeşil akşam ilaçlamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri 
görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün 
ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir. 
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

©Gül ÜLKE 

©Gül ÜLKE 

a b 

c d e ©Aynur KARAHAN © Nursen ÜSTÜN 
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4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Fide ve tarla döneminde yapılacak olan yeşil akşam ilaçlamaları kaplama olarak 
yapılmalıdır. Özellikle örtü altı domates üretiminde ilaçsız alan kalmamasına özen 
gösterilmelidir ve bitki yüzeyinde ıslaklık söz konusu ise bitkilerin yüzeyi 
kuruduktan sonra ilaçlama yapılmalıdır. Bitkilerin yaralanması için ilaçlama 
sırasında yüksek basınç kullanılmamalıdır. 

 

 

 

DOMATESTE BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, büyüklükleri değişken, bir ucun-
da şişkinlik olan, hafif kamburca çubuklardan ibarettir. Gram-pozitif olup, aerobik 
karakterdedir. Optimum gelişme sıcaklığı 24-28°C, maksimum 37°C, izolatlara 
bağlı olarak değişmekle beraber minimum 1°C’dir.  

Etmen tohum kaynaklıdır ve tohum kabuğu üzerinde veya içinde (embriyo) 
bulunabilir. Bakteri ayrıca, sera malzemeleri, kullanılan ekipmanlar ve toprakta 
kısa süre yaşayabilir. Ancak hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve hastalıklı bitki 
artıklarını barındıran toprakta çok daha uzun süre yaşayabilmektedir. Sistemik ve 
yüzeysel özellik taşıyan hastalığın sekonder yayılmaları su damlacıkları, bulaşık 
aletler, çalışanların elleri aracılığı ile yara yerlerinden ve bitkideki doğal 
açıklıklardan olmaktadır. İletim demetlerinde kolonize olan bakteri bitkinin her 
tarafına yayılabilmektedir. Bitki yüzeyinde epifitik olarak da yaşayabilmektedir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Domates bitkileri her dönem hastalığa duyarlıdır. İlk belirtiler çoğunlukla bitkinin 
yalnızca tek bir noktasındaki yaprakçıkların içeri doğru kıvrılması, kahveren-
gileşmesi ve solması şeklinde görülmektedir.  

Hastalıklı fideler hızla ölebilir veya zayıf ve bodur kalırlar. Eğer koşullar hastalık 
için uygun değilse, etmenle enfekte olmuş fideler çiçeklenme başlangıcına kadar 
belirti göstermeyebilir.  
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Bitkiler çiçek devresine yaklaştığı zaman genellikle hastalık alt yapraklardan solma 
şeklinde başlar ve solgunluk yukarıya doğru ilerler. Bakterinin sistemik enfeksiyon 
yapması ve tek tarafta bulunan iletim demetlerinin etkilenmesi nedeniyle solgunluk 
belirtisi bitkinin yalnızca bir yöndeki sürgün ve yaprakçıklarının solması şeklinde 
görülebilir. Solgunluk kısa bir süre sonra kuruluğa dönüşür ve yapraklar açık 
kahverengine döner (Şekil 44a). Hastalık etmeninin yüzeysel yayılması sonucunda 
ise olgun yaprakların yüzeylerinde yaklaşık 5 mm çapında nekrotik veya hafif 
kabarık, yuvarlak beyaz lekeler ortaya çıkabilir. Benzer lekeler gövde ve yaprak 
sapları üzerinde de görülebilir. 

 
Şekil 44. Domateste bakteriyel kanser ve solgunluğun yapraklarda (a), iletim 

demetlerinde (b) ve meyvedeki belirtileri (c). 

Gövde, yaprak ve çiçek sapları, boyuna kesilerek incelendiğinde, iletim 
demetlerinin başlangıçta krem-sarı, giderek kahverengi bir renk aldığı görülür. Öz 
kısmı ise granüler bir yapı alır ve çukurlar oluşur (Şekil 44b). Hastalığın ileri 
devrelerinde bazen gövde ve sürgünlerde yara ve çatlaklar oluşur, siğiller meydana 
gelir. Bu özelliği nedeniyle ‘‘bakteriyel kanser’’ adıyla tanınmıştır. 

Meyve lekeleri genellikle yeşil meyveler üzerinde 2-3 mm çapında, yuvarlakça, 
koyu kahverengi merkezli ve beyaz bir hale ile çevrili olarak meydana gelir. Bu 
lekeler hastalık için tipik belirtiler olup “kuş gözü lekesi” olarak tanımlanmaktadır 
(Şekil 44c). Ancak bunlar her zaman oluşmayabilir. Erken meyve enfeksiyonları 
oluştuğunda meyvelerde şekil bozuklukları ve küçülmeler görülebilmektedir.  

Hastalık, açık ve örtüaltı domates üretim alanlarında önemli kayıplara neden 
olmaktadır. Erken enfeksiyonlarda ürün almak olanaksızdır. Yapılan araştırmalar 
hastalığın %80’e varabilen oranlarda zarara neden olabildiğini ortaya koymuştur. 

Bakteriyel solgunluk hastalığı domates üretimi yapılan çoğu ülkede görülmektedir. 
Ülkemizde genellikle domates üretimi yapılan bütün bölgelerde bulaşıktır. 

 

a b c ©Aynur KARAHAN ©Nursen ÜSTÜN ©Gül ÜLKE 
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3. KONUKÇULARI 

Etmenin en önemli konukçusu domates bitkisidir. Ancak zaman zaman biberlerde 
de ciddi kayıplara neden olabilmektedir. Solanaceae familyasında bulunan yabancı 
otlar da konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 

Hastalıkla mücadele kültürel ve fiziksel önlemlere dayanmaktadır. Etkin bir 
kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.  

4.1. Kültürel Önlemler  

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Hastalığın görüldüğü veya varlığından şüphe edildiği seralarda; hastalığın 
yüzeysel yayılma riskini arttırıcı etkisi olan hormon uygulaması ve yüksek 
basınçlı ilaçlamalardan kaçınılmalıdır. 

– Bakım işlemleri yürütülürken bitkilerde yara açılmamasına özen gösterilmeli 
ve domatesteki diğer hastalıklara karşı yapılan bakır uygulamaları seralarda 
koltuk alma işleminden sonra yapılmalıdır. Bu şekilde etmenin yüzeysel 
yayılması bir ölçüde engellenmiş olacaktır.  

– Hastalıklı bitkiler görülür görülmez, bu bitkiler ve çevresinde bulunan henüz 
sağlıklı görünen bitkiler sökülerek plastik bir torbaya konulmalı ve üretim 
alanından uzaklaştırılarak imha edilmelidir.  

– Serada havalandırma yapılarak fazla nemin oluşması önlenmelidir. 

– Eller, ayakkabılar, domates toplama sepetleri dezenfekte edilmelidir. 

– Hasat sonrası tüm bitki artıkları sökülüp sera ve tarladan uzaklaştırılıp imha 
edilmelidir. 

– Hastalığın yoğun görüldüğü sera ve tarlalarda en az 3 yıl süre ile ekim nöbeti 
uygulanmalıdır.  

– Sera ve tarlaların içinde veya civarındaki Solanaceae familyasından yabancı 
otların yetişmesine müsaade edilmemeli, yetişenler imha edilmelidir.  

4.2. Fiziksel Mücadele  

4.2.1. Tohum uygulamaları 

Sertifikalı olmayan veya kaynağı bilinmeyen tohumun kullanılması zorunluysa, 
yalnızca asit ekstraksiyon, sıcak su veya fermantasyon yöntemlerinden birisinin 
uygulandığı tohumlar kullanılmalıdır. Bu uygulamalar, embriyonik enfeksiyonları 
tümüyle kontrol etmez, ancak tohum kabuğundaki bulaşmaları elimine eder. 
Bulaşık tohumdan olabilecek enfeksiyon şansını azaltmak amacı ile bu metotlar 
uygulanır. 
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Asit ekstraksiyon yöntemi: Tohumlar 45°C’deki asetik asit ile asitliği artırılmış 
%0.25’lik bakır asetat içinde 60 dakika bekletildikten sonra kurutulup ekilmelidir.  

Sıcak su yöntemi: Tohumlar önce 50–54°C’deki sıcak suya 28 dakika süreyle 
bandırılıp, kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.  

Fermentasyon yöntemi: Domates meyveleri ezildikten sonra çekirdekleri ile 
birlikte doğrudan güneş ışınlarından korunmuş bir yere ince bir tabaka halinde 
serilerek, 20°C’de 4 gün bekletilmelidir. Fermantasyon sırasında gelişen bazı 
Bacillus spp. antagonistik etki göstererek tohum yüzeyindeki bakterileri elimine 
eder.  

4.2.2. Toprak solarizasyonu  

Ekim nöbetinin uygulanamadığı seralarda haziran-temmuz aylarında solarizasyon 
uygulaması yapılır. Bunun için; 

– Toprak önce 50–60 cm derinliğinde hiç kesek bulunmayacak şekilde işlen-
meli ve tesviye edilmelidir.  

– Bundan sonra toprak 30-40 cm derinliğe kadar doygun bir şekilde sulanmalı 
ve sulamadan 2 gün sonra toprak yüzeyi şeffaf polietilen örtü (20 µm 
kalınlığında) ile mümkün olduğunca yüzeye değecek ve hava boşluğu 
kalmayacak şekilde örtülmelidir. 

– Örtünün gergin durması amacıyla kenarlar toprakla kapatılmalıdır.  

– Örtüleme süresince toprak nemi kontrol edilmeli, gerektiğinde damlama 
sistemi ile sulama yapılmalıdır.  

– Solarizasyon uygulamasında örtüleme işlemi 8 hafta süre ile yapılır.  

4.3. Kimyasal Mücadele  

Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.  
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ENGİNAR YAŞ ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erwinia carotovora subsp. carotovora 0.7x1.0-2.0 µm boyutlarında, 1-6 peritrik 
kamçılı, kapsülsüz ve Gram-negatif bir bakteridir. Etmen için optimum gelişme 
sıcaklığı 27°C, maksimum 35-37°C, minimum ise 6°C’dir. 

Hastalık etmeni toprakta saprofit olarak yaşayabildiği gibi, toprakta kalan hastalıklı 
bitki artıkları üzerinde ve bazı böceklerin (Örn. Hylemia cilicrura) pupaları 
üzerinde kışı geçirebilir.  

Bitkiye giriş çeşitli faktörlerin etkisiyle açılan yaralardan olur. Özellikle don ve 
dolu olaylarının görüldüğü aylarda hastalık şiddetli bir yayılma gösterir ve zarar 
oranı artar. Hastalık, enginar pençeleri ile temiz alanlara bulaşmaktadır. Ayrıca 
salyangoz ve çeşitli sinekler de bulaşmaya neden olmaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, tarlada enginarların baş bağlamaya başla-
dığı dönemde yağmur, soğuk ve dolu gibi iklim 
olaylarından sonra göze çarpar. Başlangıçta enginar 
çiçek tomurcuğundaki yaprak kısmının siyahlaşıp, 
çürümesi şeklinde kendini belli eder (Şekil 45).  

Enfekteli tomurcukların gelişmesi, sağlamlara oranla 
yavaşladığından, küçükbaş oluşumu söz konusudur. 
Nemli dönem süresince hastalık, çiçek tomurcu-
ğundan gövdeye ve hatta yapraklara geçerek tüm 
bitkiyi hastalandırabilir. 

Enginar yaş çürüklüğü etmeni esas zararını ekono-
mik önem taşıyan çiçek tomurcuğunda yaptığından, 
bazı yıllarda büyük kayıplara neden olmaktadır. 

Ülkemizde enginar üretimi yapılan alanlarda görül-
mektedir. 

3. KONUKÇULARI 

E.c. subsp. carotovora çok geniş konukçu dizisine sahiptir. Enginarın yanı sıra 
patates, havuç, turp, domates, patlıcan, lahana, kereviz, marul, ıspanak, 
Cucurbitaceae ve Liliaceae familyası türlerinde hastalık meydana getirmektedir. 

 

4. MÜCADELESİ 

 
Şekil 45. Enginar yaş çürük-

lüğünün çiçek 
tomurcuğunda 
meydana getirdiği 
çürüme. 
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4.1. Kültürel Önlemler 
– Hastalığa karşı çok duyarlı olan Sakız çeşidi yerine, daha dayanıklı olan 

Bayrampaşa çeşidinin üretimi yapılmalı ve enginarların erken uyan-
dırılmasından kaçınılmalıdır.  

– Bulaşık tarlalarda üretimden vazgeçilerek, en az 3-4 yıl konukçusu olmayan 
buğday, mısır gibi ürünler yetiştirilmelidir. 

– Tarla toprağının drenajı iyi yapılmalıdır. 
– Sık dikimden kaçınılmalı, bitkilerin havalanması sağlanmalıdır. 

– Yağmurlama sulama sisteminden kaçınılarak bitkilerin ıslanması önlen-
melidir. 

– Hasta bitkiler üretim alanından uzaklaştırılarak imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele  

Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.  

 

 

FASULYE ADİ YAPRAK YANIKLIĞI 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 0.4-0.9x0.6-2.6 µm boyutlarında, 1 polar 
kamçılı, hareketli, Gram-negatif bir bakteridir.  
Hastalık etmeni kışı tohumda ve hastalıklı bitki artıkları üzerinde toprakta geçirir. 
Hastalıklı bitki artıkları üzerinden yağmur, rüzgâr ve sulama suyuyla yayılabilir. 
Bakteri fasulye yaprakları ve bazı yabancı otlar üzerinde epifitik olarak da 
bulunabilir. Etmen sıcaklık ve nem faktörleriyle yakın ilişkidedir. Yağışlardan 
sonra havaların birden ısınması hastalığın şiddetli bir şekilde artmasına neden olur.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Fasulye adi yaprak yanıklığının ilk belirtileri kotiledon yapraklarda görülür. Gerçek 
yapraklarda belirtiler başlangıçta küçük, ıslak, düzensiz lekeler şeklindedir. 
Zamanla bu lekeler büyür, birbiriyle birleşir, koyu kahverengi bir renk alır ve 
kurur. Bu lekelerin çevresinde bazen parlak sarı renkte dar bir bant oluşur (Şekil 
46a,b).  

 
Kapsül lekeleri yağlı görünümlü, içe çöküktür. Zamanla kapsüldeki gelişmenin 
gerilemesi nedeniyle, buruşmalar görülebilir (Şekil 46c). Nemli havalarda kapsül 
lekeleri üzerinde sarı renkli bakteriyel akıntı görülür ve sonradan bu lekeler kurur 
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ve kızıl renk alırlar. Fasulye adi yaprak yanıklığı ile Fasulye hale yanıklığının 
kapsül belirtileri birbirine çok benzediğinden, bu iki hastalığı kapsül belirtilerinden 
ayırmak oldukça güçtür. 
Beyaz tohumlu fasulye çeşitlerinde, tohum enfeksiyonu sonucunda, tohumlar 
üzerinde sarı-kahverengi, şekilsiz lekeler görülebilir (Şekil 46d). Renkli tohum-
larda bu lekeleri ayırt etmek olanaksızdır. Gövdede ise koyu yeşil, zamanla 
kahverengiye dönen çizgiler şeklinde lezyonlar oluşur, nemli ve ıslak koşullarda 
gövde lezyonları üzerinde krem renkli bakteriyel sızıntılar görülür.  
Fasulye adi yaprak yanıklığı, ticari olarak fasulye üretimi yapılan çoğu ülkede 
saptanmıştır. Ülkemiz fasulye üretim alanlarında da hastalık bulunmaktadır. 
Enfeksiyon, kapsül bağlamadan önce meydana gelmişse, önemli ürün kayıplarına 
sebep olabilmektedir.  

 

 
Şekil 46. Fasulye adi yaprak yanıklığının yapraktaki (a,b), fasulye kapsülündeki (c) 

ve tanelerdeki (d) belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 

Beyaz tohumlu fasulye çeşitleri yanında Fransız çeşitleri de etmenin 
konukçularıdır. Ayrıca maş fasülyesi [Vigna radiata (L.) Wilczek], V. mungo (L.) , 
Macroptiliom lathyroides ve mısır börülcesi (Lablab niger Medik.) de etmenin 
konukçuları arasındadır. 

 

 

 

a 

c 

b 

d 

Sağlıklı Hastalıklı 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 

– Bitkilerde yaralanmaya neden olacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

– Yağmurlama sulama sistemi kullanılmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

Hastalık ile mücadele yeşil akşam ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Yeşil aksam 
ilaçlamaları, koruyucu olarak tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye 
başlandığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde 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 (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
İlaçlamalar rüzgârsız havada ve sabah erken saatlerde yapılmalı, bitkilerin her 
yerini kaplayacak şekilde ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir. Uygulamadan 
sonraki 24 saat içinde kuvvetli ve sürekli yağışlar meydana gelirse ilaçlama 
tekrarlanmalıdır. 
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FASULYE HALE YANIKLIĞI 
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Gardan et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 0.7-1.2x1.5-2.0 µm boyutlarında, Gram-
negatif, polar kamçılı bir bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30oC, 
maksimum 36-37°C, minimum ise 2-3°C’dir. 
Hastalık etmeni, kışı tohumda ya da hastalıklı bitki artıkları üzerinde toprakta 
geçirir. Rüzgârla karışık yağmur, etmenin bir tarladan diğerine bulaşmasında etkili 
olur. Serin ve yağışlı iklim koşulları, hastalığın yayılması ve enfeksiyon şiddetinin 
artması için çok uygundur. Bulaşık tohumlarda bakteri 2-12 yıl canlılığını 
koruyabilir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
İlk belirtiler kotiledon yapraklarda görülür. Küçük, köşeli, yeşilimsi-gri yağ leke-
leri oldukça dikkat çekicidir.  
Gerçek yapraklarda ise kahverengi merkezli, çevresi yeşilimsi-sarı haleyle çevrili 
lekeler oluşur (Şekil 47a,b,c). Bakterinin ürettiği toksin bu haleyi oluşturur. 
Halenin büyüklüğü değişebilir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklarda toksin üretimi 
durduğundan hale küçük olabilir, ya da hiç oluşmayabilir.  

   

 
Şekil 47. Fasulye hale yanıklığı’nın yapraktaki (a,b) ve kapsüldeki (c) belirtileri. 

a b 

c d 
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Kapsül lekeleri, farklı boyutlarda yuvarlak, ıslak görünümlü lekeler veya çizgiler 
şeklindedir (Şekil 47d). Nemli havalarda, bu lekeler üzerinden krem renkli bakteri 
akıntısı görülebilir. Kapsül enfeksiyonu sonucu kapsülde buruşmalar oluşabilir. Bu 
enfeksiyon sonucunda, bakteri iletim demetleri yoluyla tohumu da enfekte 
etmektedir. Özellikle beyaz tohumlu çeşitlerde tohum kabuğu üzerinde sarı renk 
almış enfekteli alanları görmek mümkündür. Bazı durumlarda ise enfekteli bitki 
parçacıkları ile temas eden tohum kabuğundaki çatlaklardan bakteri giriş yaparak, 
tohum bulaşıklığına neden olabilmektedir. 

Hastalık etmeni, özellikle kuru fasulye çeşitlerinde önemli zararlara sebep 
olmaktadır. Hastalık, fasulye üretimi yapılan çoğu ülkede görülmektedir. 
Ülkemizde Marmara ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere diğer üretim 
bölgelerimizde de görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Esas konukçusu fasulyedir. Fasulye dışında bazı yemlik baklagiller de etmenin 
konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Tohumluk üretimi hastalık için uygun olmayan bölgelerde, yani sıcak ve 
kurak bölgelerde yapılmalıdır. 

– Hastalıklı bitki artıkları tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. 

– Sekonder enfeksiyonları arttıran yağmurlama sulama sistemi kullanılma-
malıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2.1. İlaçlama zamanı  

Hastalık ile mücadele yeşil akşam ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Yeşil aksam 
ilaçlamaları, koruyucu olarak tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye 
başlandığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde 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 (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 
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4.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamalar rüzgârsız havada ve sabah erken saatlerde yapılmalı, bitkilerin her 
yerini kaplayacak şekilde ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir. Uygulamadan 
sonraki 24 saat içinde kuvvetli ve sürekli yağışlar meydana gelirse ilaçlama 
tekrarlanmalıdır. 

 
 
 

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ 

Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith and Bryan) Young et al. 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Pseudomonas syringae pv. lachrymans Gram-negatif, 1-5 polar kamçılı, teker teker 
bazen de uzun zincirler şeklinde bulunan aerobik karakterde bir bakteridir. 
Optimum gelişme sıcaklığı 25-27°C, maksimum 35°C minimum ise 1°C’dir.  

Hastalık etmeni bitki artıklarıyla toprağa geçerek toprakta 1-2 yıl canlılığını 
koruyabilmekte, ancak bitki artıkları olmadığında toprakta uzun süre 
yaşayamamaktadır.  

Hastalık etmeni ile bulaşık tohum primer enfeksiyon kaynağıdır. Patojen tohumda 
en az 16 ay canlı kalabilmektedir. Sekonder enfeksiyonlar stomalar, hidadot ve 
yaralar yoluyla olmaktadır. Hastalık yağmur, yağmurlama sulama ve bakım 
işlemleri sırasında yayılır. Yayılmasında sulama suyu en önemli rolü oynar. Ilık ve 
nemli iklim koşulları hastalığın oluşumunu teşvik etmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın ilk belirtileri, kotiledon yapraklarda şeffaf, düzensiz, yağ lekeleri 
şeklindedir. Bu lekeler dikkati çekecek kadar belirgin değildir. Hastalık zamanla 
gerçek yapraklara geçerek, damarlar tarafından sınırlandırılmış köşeli yağ lekeleri 
oluşturur (Şekil 48a). Lekeler zamanla griye döner, ölür ve kurur. Lekeli kısımlar 
sağlam dokudan ayrılır, düşer ve yapraklarda düzensiz delikler oluşur (Şekil 
48b,c). Sabahın erken saatlerinde veya yüksek orantılı nem koşullarında yaprağın 
alt yüzeyindeki lekeler üzerinde bakteriyel akıntı görülür ve sonra bu akıntı 
beyazımsı bir kabuk şeklinde kurur. 

Hastalığın meyvelerdeki belirtisi, küçük, yuvarlak, hafifçe içe çökük, sarı lekeler 
şeklindedir (Şekil 48d). Enfeksiyonlu kısım ölünce doku beyazlaşır, çatlayarak 
açılır ve buralardan zamanla saprofit mikroorganizmalar giriş yapar ve meyvelerin 
çürümelerine neden olur. 
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Hıyar üretimi yapılan yörelerde bazı yıllarda hastalık önemli zararlara neden 
olabilmektedir. Erken enfeksiyonlarda ciddi ürün kayıpları oluşabilmektedir.  

Ülkemizde hıyar üretimi yapılan yerlerde görülmektedir. 

 

 
Şekil 48. Hıyar köşeli yaprak lekesinin yapraklardaki (a,b,c) ve meyvedeki 

belirtileri (d). 

3. KONUKÇULARI  

Etmenin doğal konukçusu hıyar bitkisidir. Hıyarın dışında diğer Cucurbitaceae 
familyası üyelerini de hastalandırabilmektedir.  

4. MÜCADELESİ  

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Hasat sonunda topraktan bitki artıkları uzaklaştırılarak imha edilmelidir. 

– En az 2 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Yağmurlama sulama sisteminden kaçınılmalıdır. 

– Bitkilerin ıslak olduğu durumlarda tarla ve serada çalışılmamalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 
4.2.1. İlaçlama zamanı  
Hıyar köşeli yaprak lekesi ile mücadele yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde 
yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden veya ilk görülmeye 

a b © Gül ÜLKE © Gül ÜLKE 

c d 
© Nursen ÜSTÜN 
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başlandığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde 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. 
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği 
Yeşil aksam ilaçlamaları sabahın erken saatlerinde ve kaplama olarak yapılmalıdır. 
Bitkinin her yeri iyice ilaçlanmalıdır. Özellikle yaprakların alt yüzeylerinin 
ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 

 
 
 

KARNABAHAR BAKTERİYEL YAPRAK LEKESİ 
Pseudomonas syringae pv. maculicola (Mc Culloch) Young et al. 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Pseudomonas syringae pv. maculicola 1.5-3.0x0.2-0.4 µm boyutlarında, çubuk 
şeklinde, 1-6 polar kamçılı, Gram-negatif bir bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 
24-25°C, maksimum 29°C’dir.  

Etmen kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde toprakta ve enfekteli tohumlarda 
geçirir. Toprakta bir yıl süreyle canlılığını koruyabilir. Primer enfeksiyonlar bula-
şık toprak ve tohumlarla olmaktadır. Sekonder enfeksiyonlar ise, çeşitli nedenlerle 
açılan yaralardan ve stomalardan bakterinin girmesiyle gerçekleşmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, yeşil yaprakların hem damarları hem de parankiması üzerinde 1-3 mm 
çapında, çok sayıda kahverengimsi lekeler oluşturur. Bu lekeler önceleri tek tek, 
zamanla birleşerek yaprak yüzeyinde geniş enfekteli alanlar oluşturur (Şekil 
49a,b,c). Ağır enfekteli yapraklar sarararak 3-5 hafta içinde dökülür. İklim 
koşulları hastalık için optimum düzeyde devam ederse, etmen karnabahar başlarına 
da geçerek çürümelere neden olur (Şekil 49d). Bu durumda zarar oldukça 
önemlidir.  
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Hastalık yaygın olmamakla birlikte, bazı yıllarda Orta Anadolu ve Ege Bölgesinde 
görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Etmen karnabahar dışında, lahanada da hastalık oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 49. Karnabahar bakteriyel lekesinin karnabahar yapraklarında (a,b,c) 

karnahar çiçeğinde (d) ve lahanadaki (e) belirtileri. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Bulaşık alanlarda bir yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Fidelik toprağı dezenfekte edilmeli veya değiştirilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Ülkemizde hastalığa karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.  

 

 
 
 

a b c 

d e 
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LAHANA SİYAH DAMAR ÇÜRÜKLÜĞÜ 
Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Xanthomonas campestris pv. campestris 0.7-3.0x0.4-0.5 µm boyutlarında, 1 polar 
kamçılı, Gram-negatif bir bakteridir.  

Etmen tohumda ve hastalıklı bitki artıklarında kışı geçirir. Hastalıklı bitki 
artıklarında 2 yıl kadar canlılığını sürdürebilir. Primer enfeksiyonlar, enfekteli 
tohum ve bulaşık toprakla olur. Her iki durumda da önce kotiledon yapraklar 
enfeksiyona uğrar. Bakteri, kotiledonlar ve genç yapraklardaki yaralardan veya 
stoma ve hidadot gibi doğal açıklıklardan bitkiyi enfekte eder. Enfeksiyondan 
sonra belirtiler 25-30°C’lik optimum koşullarda 7-14 gün sonra görülür. Bakteri 
sıçrayan su damlaları, rüzgâr, böcekler, makineler ve sulama suyuyla yayılır. Geniş 
alanlara yayılmasında en önemli faktör bulaşık tohumlardır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığının belirtileri konukçunun yaşı, cinsi, türü, çeşidi ve hatta çevre 
koşullarına göre değişebilir.  

Bitkiler fide döneminde iken enfekte olursa yaprak esmerleşir ve kurur (Şekil 50a).  

Olgun bitkilerde hastalık önce alt yapraklarda görülür. Yaprak lekeleri yaprağın 
kenarından başlar ve içeriye doğru “V” şeklinde ilerleyerek hastalıklı alanlar sarı 
renk alır (Şekil 50a,b). Lekeler büyüdüğünde solgunlaşan doku, yaprağın dibine 
doğru ilerler. Sonra enfekteli yaprakların damarları siyah veya kahverengi olur 
(Şekil 50c). Bu hastalık için en tipik belirti, damarların siyahlaşıp, çürümesidir. 
Hastalık adını bu belirtiden almıştır.  

Hastalık sistemik olarak yayılabilmektedir. Enfekteli bitkilerin gövdesinden kesit 
alınırsa, iletim demetlerinin sarımsı bir bakteriyel akıntıyla kahverengi-siyah renk 
aldığı görülebilir (Şekil 50d). İleri durumlarda hastalık lahananın baş kısmına 
geçerek bitkilerin ölümüne sebep olur. 

Lahana siyah damar çürüklüğü, lahana ve diğer Haçlıgillerin önemli hastalıkla-
rından biridir. Dünyada önemli üretim bölgelerinde %90’a kadar varan zararlara 
neden olabilmektedir. 

Ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde bazı yıllarda görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Lahana, brüksel lahanası, brokkoli, karnabahar, çin lahanası, turp, şalgam, hardal, 
yabani hardal gibi Haçlıgiller (Cruciferae) familyasından birçok bitki konukçuları 
arasındadır. 
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Şekil 50. Lahana siyah damar çürüklüğünün lahana yapraklarında 

(a,b,c) ve iletim demetlerindeki (d) belirtileri. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık tohumla taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohum alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohum ve fideler kullanılmalıdır. 

– Tohumluk üretimi sıcak ve kurak bölgelerde yapılmalıdır. 

– Hastalık görülen tarlalarda Haçlıgiller (Cruciferae) familyası dışındaki kültür 
bitkileri ile en az 3 yıllık bir ekim nöbeti uygulanmalıdır.  

– Hastalık saptanan fideliğin toprak ve harcı değiştirilmeli veya dezenfekte 
edilmelidir. 

– Toprak altı zararlıları ve diğer zararlılarla savaşılarak bitkilerde yara 
açılması önlenmelidir. 

– Yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır. 

4.2. Fiziksel Mücadele 

Bakteriden tohumların elimine edilebilmesi için lahana tohumları 50°C’deki suda 
25 dakika; karnabahar tohumları ise 50°C’deki suda 18 dakika süreyle tutulmalıdır. 
Ancak bu uygulamalarda belirtilen sıcaklık ve süre değerlerine aynen uyulmalıdır. 

a b 

c d 
©Aynur KARAHAN 

©Aynur KARAHAN 
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Uyulmaması durumunda tohumlar çimlenme gücünü yitirilebilir veya başarılı 
sonuç alınamaz. 

4.3. Kimyasal Mücadele 

Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.  

 

 

PATATESTE ADİ UYUZ 
Streptomyces scabies (Thaxter) Lambert and Loria 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Streptomyces scabies (Thaxter) Lambert and Loria, Actinomycetes olarak isimlen-
dirilen mikroorganizma grubuna dahil gram pozitif, hücre duvarına sahip, ipliğimsi 
bakteridir. Substrat miselyumu ve havai miselyum olmak üzere iki tip miselyum 
meydana getirir. Substrat miselyumu ince, tek kutuplu, çok dallanmış, renksiz ve 
bölmesizdir. Havai miselyum ise yün biçiminde, hafif dallanmış hiflerden meydana 
gelmiştir. Havai miselyum üzerinde oluşan çok sayıda spiraller sporları taşır. 
Vejetatif miselyum kalınlığı 0.7 µm iken, hifler 0.9–1.0 µm kalınlığındadır. 
Optimum gelişme sıcaklığı 17-21°C’dir.  

Hastalık etmeni ürettiği sporlar yoluyla yayılır, toprak ve yumru kökenlidir. Patates 
yumrularının enfeksiyonu stoma ve olgunlaşmamış lentiseller yoluyla olur. Bu 
nedenle yumrular hızlı büyüdükleri dönemde hastalığa karşı daha hassastır. Toprak 
özellikleri hastalığın şiddetini etkilemektedir. Hastalık etmeni, 5.5-7.5 arasındaki 
pH derecelerindeki kumlu, tınlı topraklarda yaşar. Kuru ve sıcak topraklarda 
yumrularda hastalık daha şiddetli görülür. Nemli topraklar ise etmenin faaliyetini 
sınırlar. Asitli topraklarda S.scabies gelişemez.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık etmeni bitkinin toprak üstü aksamında herhangi bir belirtiye neden olmaz. 

Yumrularda ilk belirtiler küçük, yuvarlak lekecikler halinde ortaya çıkar. Bu 
lekecikler yumruyla birlikte büyüyerek renkleri koyulaşır. Bu lekelerin altında yer 
alan doku, saman sarısı renkte ve biraz şeffaftır. Yumrudaki farklı görünüşlerine 
göre belirtiler, yüzeysel, derin ve kabarık uyuz şeklinde ayrılır. Tek bir yumru 
üzerinde farklı tipteki belirtiler bir arada görülebilir. 

Yüzeysel uyuz; açık kahverengi, mantarımsı, pürüzlü bir görünüştedir.  

Çukur uyuzda, çukurlar veya yarıklar halinde girintiler oluşur ve ölen doku artıkları 
pul şeklinde birbirlerinden ayrılır. Kabarık uyuzda ise, hücre artışı nedeniyle yumru 
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üzerinde kabarık, pürüzlü, kaba ve mantarımsı oluşumlar meydana gelir. (Şekil 
51a,b,c).  

 
Şekil 51. Patateste adi uyuzun yumrudaki belirtileri: a) Yüzeysel uyuz, b) Çukur uyuz, c) 

Kabarık uyuz. 

Bu belirtiler patateslerde yumru kalitesini bozmakta ve pazar değerinin düşmesine 
neden olmaktadır. Ayrıca bu lekelerden giriş yapan fungus, nematod ve bakteriler, 
özellikle depolarda yumru çürümelerine neden olmaktadır.  

Ülkemizde patates üretimi yapılan bütün bölgelerde mevcuttur. 

3. KONUKÇULARI 

En önemli konukçusu patatestir. Bunun dışında havuç, turp, yer fıstığı, hayvan 
pancarı, ve şalgam diğer konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Hastalık yumru ile taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 
tohumluk alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 

– Bulaşık alanlarda hastalığa dayanıklı veya orta derecede dayanıklı Granola, 
Marabel, Russet Burbank gibi patates çeşitleri tercih edilmelidir. 

– Toprak pH’sını 5.5’un altında tutarak hastalığın şiddetini azaltmak 
mümkündür. Ağır bulaşık topraklara kükürt verilerek pH düşürülebilir. 
Ancak yumru gözlerinde yanmalara sebep olabilmesi nedeni ile toprak 
analizi sonucuna göre kükürt uygulaması yapılmalıdır. 

– Toprak pH’sını yükselten gübre uygulamalarından kaçınılmalıdır. 

– Ağır bulaşık topraklarda yumrulu bitkilerin üretiminden vazgeçerek, etmenin 
konukçusu olmayan buğday, arpa, çavdar, yonca gibi bitkilerle en az 3 yıllık 
bir ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

a b c ©Aynur KARAHAN ©Aynur KARAHAN 
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– Çiftlik gübresi (tavuk gübresi vb.) toprağın organik madde içeriğini artırdığı 
ve hastalık etmeni için yaşam kaynağı oluşturduğundan, patates üretimi 
yapılan bölgelerde kullanılmamalıdır. Bunun yerine birkaç yıl kimyasal 
gübrelerle birlikte yeşil gübreler uygulanmalıdır. Yeşil gübre uygulamasında 
ise baklagiller yerine özellikle çavdar ve yulaf gibi buğdaygiller 
familyasından bitkiler tercih edilmelidir. 

– Yumrular yeni oluşmaya başladığı dönemde enfeksiyona daha hassastır. Bu 
nedenle hastalık etmenini inaktif hale geçirmek için bu dönemde toprak 
nemi % 80-90 oranında tutulmalıdır. Bu amaçla yumruların ilk oluşmaya 
başladığı dönemden itibaren birer hafta arayla 6 sulama yapılmalıdır. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Bu hastalığa karşı kimyasal mücadele yöntemi olarak tohum ilaçlaması uygulanır. 
Tavsiye edilen bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği şekilde ilaçlama 
yapılır. 

 

 

PATATESTE BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK 
VE 

KARABACAK 
 

Erwinin carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al., 
E. carotovora subsp. atroseptica (Van Wall) Dye. E., 
E. chrysanthemi Burkholder et al. 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük ve karabacak hastalığına, yumuşak çürüklük 
grubu Erwinia türleri neden olmaktadır. 

Erwinia carotovora subsp. atroseptica, serin iklim koşullarında tarlada “karabacak 
(dip yanıklığı)” belirtilerine ve yumruda yumuşak çürüklüğe yol açmaktadır. 

Erwinia carotovora subsp. carotovora, ılıman iklimlerde yumru ve gövde 
çürüklüğüne neden olmaktadır. 

Erwinia chrysanthemi, daha sıcak subtropik bölgelerde yumru çürüklüğü 
oluşturmaktadır. 
Çürüklüklerden özellikle E.c. subsp. carotovora ve E.c. subsp. atroseptica önemli 
oranda sorumludur. E.chrysanthemi ise patateste daha nadir olarak çürümelere 
neden olmaktadır. 
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Gram-negatif, fakültatif anaerob, peritrik kamçılı ve hareketli bakterilerdir. 
Bakteriler patates yumrusunun lentisellerinde canlılığını sürdürmekte ve hastalık 
oluşturmak için uygun koşulların oluşmasını beklemektedir. Yaralardan ve doğal 
açıklıklardan giriş yapan bu bakteriler, pektolitik enzimleri sayesinde hücrelerdeki 
orta lamel ve hücre duvarındaki pektik maddeleri parçalayarak, hücreler arası 
bağlantıların kopması ve protoplast suyunun hücre dışına çıkmasıyla sulu ve 
yumuşak çürüklüklere neden olmaktadır. 
Bu grup bakterilerin optimum gelişim sıcaklığı 23-27°C, maksimum 36-42°C, 
minimum ise 0°C’dir.  
Bakteriler toprakta, sulama suyunda, toprağa karışmış yumru ve bitki parçalarında 
ve enfekteli yumrularda kışı geçirir. Ancak, E.c. subsp. atroseptica toprakta 
hastalıklı bitki artığı olmadıkça, bir yıldan fazla yaşayamamaktadır. 
Primer enfeksiyonlarda bulaşık yumrular en önemli rolü oynar. Enfekteli 
yumruların ıslak ve soğuk topraklara dikilmesi ve bitkinin çıkışından sonra 
sıcaklığın yükselmesi, çıkış sonrası oluşan karabacak belirtisini teşvik eder.  
Yağmurlama sulamanın yapıldığı yerlerde gövde çürüklüğü daha fazla görülebilir.  
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık etmeni bakteriler, karabacak, gövde çürüklüğü ve yumru çürüklüğü 
belirtilerine neden olmaktadır. 
Karabacak (dip yanıklığı): Hastalık, enfekteli yumrunun tarlaya dikilmesi ile 
başlar. Toprağa dikilen enfekteli yumrular çoğunlukla bitkinin çıkışından önce 
çürüyebilir veya çok zayıf bitkilerin gelişimine neden olur. Hasta bitkilerin 
yapraklarında yukarıya doğru kıvrılma, sararma, solgunluk ve bazı durumlarda 
ölüm gözlenir (Şekil 52a,d). Karabacak belirtisi genellikle bitki çıkışından sonra 
kendini belli eder. Hasta bitkilerin gövdesinin hemen toprak üstündeki kısmında 
siyahlaşma ve yumuşama görülür. Bazı durumlarda siyahlaşma gövdenin üst 
kısımlarına kadar ulaşır (Şekil 52b,c). Ana gövdedeki siyahlaşma ve çürüme 
stolonlara ve yeni oluşan yavru yumrulara doğru yayılır. Ağır enfekteli 
yumrulardan çıkan bitkilerde yan köklerin hiç oluşmadığı gözlenir. Enfekteli 
gövdenin rengi, ılıman yörelerde siyah, daha sıcak bölgelerde ise açık kahverengi 
olmaktadır. Böyle enfeksiyona uğramış bitkiler çekildiğinde toprak seviyesinden 
kopmaktadırlar. 
Gövde çürüklüğü: Hasta gövdenin üzerinde düzensiz kahverengi-siyah lekeler 
meydana gelir. Zamanla genişleyerek yumuşak çürüklüğe dönüşen lekeler bitkinin 
solmasına ve ölümüne neden olur.  

Yumru çürüklüğü: Enfekteli yumruların dokularında başlangıçta krem-beyaz 
renkte ve sulu bir çürüme gözlenir. Zamanla yumruda hasta ve sağlam doku 
arasında siyah sınır oluşur ve diğer saprofit bakterilerin gelişmesi nedeniyle renk 
hızla değişir (Şekil 52e,f,g). Böyle yumrularda hızlı ve kokulu bir çürüme gözlenir.  
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Şekil 52. Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük 
ve karabacak etmenlerinin patates 
bitkisinin yeşil aksamında (a,d), 
kökboğazında(b,c) ve yumruda (e,f,g) 
meydana getirdiği belirtiler. 

 

Hastalık yumru çürüklüğüne, az sayıda yumru oluşumuna ve bitki ölümüne neden 
olduğundan ciddi ürün kayıpları oluşturmaktadır.  

Enfekteli yumruların, yeterince olgunlaşmamış, yaralanmış ve diğer hastalık 
etmenleriyle bulaşık yumrularla birlikte olumsuz koşullarda (düşük oksijen 
seviyesi ve yüksek sıcaklık) depolanması, yeni bulaşmalara neden olmakta ve ürün 
kayıpları daha da artmaktadır. 

a b c 

d e f 

©Kemal BENLİOĞLU 

©Aynur KARAHAN 

g ©Aynur KARAHAN 
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Ülkemizde patates üretimi yapılan yerler bu hastalıkla bulaşık olup, bazı yıllarda 
önemli ürün kayıplarına neden olabilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 
E.c. subsp. carotovora, geniş konukçu dizisine sahiptir. Genellikle sebzelerde ve 
bazı tek yıllık süs bitkilerinde zararlı olmaktadır. Patates dışında havuç, turp, 
soğan, sümbül, zambak, kabak, hıyar, patlıcan, domates, biber, lahana, marul, 
ıspanak konukçuları arasındadır. 

E.c. subsp. atroseptica’nın en önemli konukçusu patatestir. Bunun yanında lahana 
ve karnabahar da konukçuları arasındadır. 

E. chrysanthemi, patatesin yanı sıra pek çok süs bitkisi ve sebzelerde yumuşak 
çürüklük oluşturmaktadır. 

4. MÜCADELESİ 
Hastalıkla mücadele kültürel önlemlere dayanmaktadır. Etkin ve ekonomik bir 
kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 

4.1. Kültürel Önlemler 
– Hastalık yumru ile taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından 

tohumluk alınmamalı, hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
– Patates yumruları kesilmeden ekilmelidir.  
– Ağır topraklarda derin dikimden kaçınılmalıdır. 
– Hastalıklı bitki artıkları yumruları ile birlikte üretim alanından 

uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
– Bulaşık topraklarda, konukçu bitkilerin dışındaki bitkilerle (hububat, mısır 

v.s.) 3-4 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 
– Toprak altı zararları ile mücadele edilerek, yumrularda yara açılması 

önlenmelidir. 
– Patates yumruları, kabuğu kalınlaştıktan sonra hasat edilmelidir. 
– Yumruklardaki ıslaklık, depolarda yumru çürüklüğünü arttırdığından, nemli 

havalarda hasat yapılmamalıdır. 
– Yumru depolanırken, mümkün olduğunca topraktan arındırılmalıdır. 
– Depolar iyi havalandırılmalı ve sık sık kontrol edilerek hasta yumrular 

ayıklanmalı ve imha edilmelidir. 

4.2. Kimyasal Mücadele 

Etkili olmadığından, kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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SOLANACEAE FAMİLYASI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE 
STOLBUR 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Stolbur etmeni, fitoplasma olarak gruplandırılan, bitki floeminde yaşayan ve hücre 
çeperi olmayan bir prokaryottur. Bu etmen konukçularının gerçek tohumlarıyla 
taşınmaz. Etmenin yayılması yaprak pireleri vasıtasıyla olmaktadır. Vektörleri, 
hastalık etmenini aldıktan sonra devamlı taşıyıcısı olurlar. Bitkideki inkubasyon 
periyodu sıcak aylarda (Temmuz-Ağustos) 15-20 gün, diğer aylarda genel olarak 
daha uzundur. 

En önemli vektörü Hyalesthes obsoletus Signoret (Hom.: Cixiidae)’dur. Diğerleri 
H.mlokosiewiczi Signoret, Euscelis plebeja (Fallen), Macrosteles laevis (Ribaut), 
Aphrodes bicinctus (Schrank) (Hom.: Cicadellidae) ve Exolygus pratensis L., E. 
rugulipennis Popp. (Het.: Miridae) (Şekil 53)’dir. Bu vektörler Ülkemizde bulun-
maktadır. H.obsoletus Marmara ve Trakya bölgesinde çok yoğun ve yaygındır. 
Tarla sarmaşığı hem H. obsoletus’un kış konukçusu hem de Stolbur etmeninin de 
konukçusu olması nedeniyle hastalığın çıkışında önem taşımaktadır. Doğada diğer 
yayılma yolu küskütlerdir. Her türlü vejetatif çoğaltım materyali ile yayılır. 
Mekanik yolla ve temasla geçmez. 

  
 H. obsoletus 

   
  M. laevis 

 
    A. bicinctus 

 
   E. pratensis 

 
 E. rugulipennis 

Şekil 53. Stolbur’un vektörleri. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Patateste: Aynı yıl enfekte olmuş bitkilerde hastalığın tüm belirtilerini görmek 
mümkündür. İlk belirtiler, uç yapraklarda morumsu renk değişimi ve külah 
biçiminde kıvrılma ile birlikte sararma şeklinde görülür. Boğum araları kısalmaya, 
boğumlar ve koltuk sürgünleri kalınlaşmaya başlar ve ileri safhalarda koltuk 
yumruları oluşur (Şekil 54a). Daha sonra toprak ve hava şartlarına bağlı olarak 
hızlı veya yavaş bir solgunluk görülür. Aynı dönemde kök boğazında havai 
yumrular da oluşmaya başlar. Solgunlukla birlikte kökler tamamen ölür. Stolonlara 
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bağlı olan olgunlaşmamış yumrularda pörsüme meydana gelir. Hastalığın depoda 
yumrulardaki belirtisi, iplik şeklinde çimlenmedir (Şekil 54b).  

Hastalığın verime etkisi, ekilen patatesin çeşidine, vektör faaliyetine, enfeksiyon 
tarihine ve inkübasyon süresine bağlı olarak değişir. Çok erkenci patates çeşitleri, 
vektörün faaliyete geçtiği tarihte olum dönemine girdiğinden hastalıktan daha az 
etkilenir. Geççi çeşitlerde veya vejetatif gelişme periyodu uzun olan çeşitlerde 
vektör faaliyeti nedeni ile zarar çok yüksek olabilir.  

 
Şekil 54. Stolbur’un patateste neden olduğu havai yumrular (a) ve iplik şeklinde 

çimlenme (b).  

Domateste: Hastalığın başlangıç belirtileri, büyümekte olan genç sürgünlerde, 
yapraklarda küçülme, hafif morumsu renk alması, ileri aşamada tamamen dumura 
uğrama ve hafif yukarı doğru kıvrılma şeklindedir (Şekil 55a). Hastalığın ileri 
dönemlerinde çiçekte şekil bozuklukları görülür. Genel olarak çanak yapraklarda 
anormal büyüme, taç yapraklarda tamamen veya kısmen dumura uğrama, dişi ve 
erkek organlarda deformasyon ve kısırlaşma meydana gelir (Şekil 55b,c,d). 
Çiçekteki bu belirtisi nedeniyle hastalık “domateste iri tomurcuk” olarak 
adlandırılır. Çiçeklenme periyodundan önce gerçekleşen erken enfeksiyonlarda, 
hiçbir çiçeğin oluşmadığı görülür. Böyle durumlarda meyve oluşmamaktadır. Geç 
enfeksiyonlarda ise inkübasyon periyodundan önce döllenmiş meyveler olum 
dönemine kadar gelebilir. Böyle meyvelerin bir kısmı tamamen sertleşmiş, 
odunlaşmıştır, meyve tatsız ve susuzdur.  

Belirtiler yaz aylarında çok kuvvetlidir. Sonbahar (Eylül-Ekim) aylarında daha 
hafiftir. Hastalık nedeniyle köklerde ölüm meydana gelmez.  

Hastalığın ülkemiz için ekonomik önemi büyüktür. Hastalık domateste %20-100 
oranında verim düşüklüğüne neden olmaktadır.  

Biberde: Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda renk açılması, renkte donukluk-
laşmayla başlar. Sarı, yeşil renkte damarlar belirginleşir, yapraklar aşağıya doğru 
kıvrılır. Bunu, yaprak dökümü izler. Kök sisteminde mantarlaşma ve ölüm görülür. 
Bitkide solma ve ölüm meydana gelir. Vejetatif gelişme periyodunun başında 

a b 

Hastalıklı 

Sağlıklı 
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enfekte olmuş bitkilerde meyve oluşmaz veya çok küçük deforme olmuş meyveler 
görülebilir. Geç enfeksiyonlarda oluşan meyvelerde erken kızarma görülür. 
Hastalığın tohumluk ve salçalık (kırmızı) biber ekiminde ekonomik önemi 
büyüktür. Çünkü Stolbur nedeniyle solma, genel olarak biberde tohum devresinde 
yani biberler kızarmaya başladığı dönemde görülür. Hastalıklı bitkilerden elde 
edilen tohumlarda çimlenme oranı düşüktür. 

 
Şekil 55. Stolbur’un domatesin sürgün ve çiçekte neden olduğu belirtiler. 

Patlıcanda: Hastalık belirtileri genel olarak yapraklarda sararma, küçülme, 
dökülme şeklindedir. Vejetatif gelişmede duraklama görülür. En tipik belirtisi 
meyvenin sertleşmesidir. Köklerde giderek ölüm ve mantarlaşma meydana gelir. 
Sonuçta bitki solar ve ölür. 

Tütünde: Hastalığın en tipik belirtileri çiçek demetinde ve çiçekte görülür. Çiçek 
demetinde fazla dallanma ve çiçek saplarının kısalması sonucu çalı görünümü 
meydana gelir. Çiçekte taç yaprağı dumura uğrar, çok defa yeşil renk alır. Erkek ve 
dişi organlarda anormallikler görülür. Dişi ve erkek organlar küçülür. Aralarındaki 
oran bozulur. Bazen dişicik borusu erkek organ taşıyıcılarında çok uzun veya 
kısadır, yumurtalık dumura uğramıştır. Genel olarak hastalık belirtisi gösteren 
çiçekte döllenme ve tohum bağlama meydana gelmez. Erken enfeksiyonlarda 
vejetatif gelişmede duraklama görülür ve bitki çiçeklenmez. Hastalık nedeniyle 
bitkide solma ve ölüm görülmez. 

Hastalık tüm konukçu bitkilerinde ve tarla sarmaşığında Trakya ve Marmara 
bölgesinde saptanmıştır. Ayrıca Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesinde 
domates ve patateslerde görülmüştür. 

3. KONUKÇULARI 

Patates, domates, biber, patlıcan, tütün, havuç, pırasa, soğan ve ayçiçeği gibi kültür 
bitkileri ile yabancı otlardan tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), Şeytan elması 

a 

b 

c 

d 
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(Datura spp.), küsküt türleri (Cuscuta spp.), Güzel avratotu (Atropa belladonna) en 
önemli konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

– Ekim tarihi, ekolojik şartların izin verdiği ölçüde vektörlere, özellikle ana 
vektör H. obsoletus’un çıkış, yoğunluk ve kışlaklara çekilme durumuna göre 
ayarlanmalıdır. 

– Çeşitlerin seçiminde geç ve erkenci oluşları dikkate alınmalıdır. 

– Vektöre konukçuluk etmesi nedeni ile ekim alanının çevresi yüksek 
ağaçlarla çevrilmemeli, vektörün yoğun olarak görüldüğü fundalık, orman 
kenarlarında ve yamaçlarda ekim yapılmamalıdır. 

– Kış konukçuları ile mücadele edilmeli, özellikle tarla içinde ve etrafındaki 
tarla sarmaşığı gibi yabancı ot konukçuları yok edilmelidir. 

– Tohumluk üretimi etmenin ve H. obsoletus’un görülmediği veya yoğunluk 
göstermediği yerlerde yapılmalıdır. 

– İpliksi sürgün veren patatesler tohumluk olarak kullanılmamalıdır. 

– Tarlada hastalıkla bulaşık olduğu tespit edilen bitkiler sökülerek imha 
edilmelidir.  

4.2. Kimyasal Mücadele 

Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 
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2.3. VİRÜS VE VİRÜS BENZERİ  

HASTALIKLAR 
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BİBERDE MOZAİK VİRÜS HASTALIĞI 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalığa tütün mozaik virüsü (Tobacco mosaic tobamovirus- TMV), hıyar mozaik 
virüsü (Cucumber mosaic cucumovirus- CMV) ve Patates X virüsü (Potato X 
potexvirus -PVX) gibi virüsler yol açmaktadır.  

TMV, Tobamovirus grubuna dahil bir virüs olup, linear tek sarmal RNA genomu 
içeren, 300 X 18 nm genişliğinde ve çubuk şeklinde virionlara sahip bir virüsdür.  

CMV, Bromoviridae familyasına bağlı, Cucumovirus grubuna dahil, linear tek 
sarmal RNA genomu içeren, 29 nm çapında, izometrik yapıda virionlara sahip bir 
etmendir.  

Potexvirus grubuna dahil PVX hastalık etmeni ise 513x13 nm boyutunda, çubuk 
şeklinde virionlara sahip, linear tek sarmal RNA genomu içeren bir virüstür.  

Hastalık etmeni virüsler konukçu bünyesinde sistemik olarak bulunurlar. Ayrıca 
yabancı otlarda ve hastalıklı bitki artıklarında da yaşayışını sürdürebilirler. Bu 
virüsler mekanik inokulasyon ve aşılama yöntemleriyle (TMV, CMV, PVX), 
bitkiler arasındaki temasla (TMV, PVX), tohumla (TMV), polenle (TMV, PVX), 
bazı ısırıcı-çiğneyici ağız yapısına sahip böcek türleriyle (TMV) ve non-persistent 
olarak yaprak bitleriyle (CMV) taşınmaktadırlar.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Biber bitkisi bu virüslere karşı duyarlı olmakla birlikte, hastalık belirtileri biber 
çeşitlerine ve etmenlerin ırklarına göre farklılık göstermektedir. Genel belirtiler 
yaprak üzerindeki mozaik lekeleridir.  

Bulaşık bitkilerin tepe kısmında yapraklar küçülür ve şekilleri bozulur. Bu 
yaprakların bir araya gelmesiyle, bitkide rozetleşme meydana gelir. Yaprak 
yüzeyinde açık yeşilden koyu yeşile kadar renk değişikliği gözlenmektedir. Ayrıca 
yaprak ayasında daralma meydana gelmektedir. Bazen bu daralma sonucunda 
sadece orta damar kalabilmektedir (Şekil 56 a,b).  

Bitkinin alt yapraklarında ise açık yeşil, sarı, düzensiz veya 1cm çapında yuvarlak, 
bazen çevresinde sarı halka veya kahverengi nekrotik halkalı lekeler görülmektedir. 
Bitkinin orta yapraklarında ise mozaik lekeler oluşmaktadır (Şekil 56 c,d). 

Gövde üzerinde ve yan dallarda koyu yeşil, kahverengi veya siyah birbirine paralel 
nekrotik çizgiler görülmektedir. Bu çizgiler yan dallardan yaprakların saplarına ve 
damarlarına kadar gelir ve yaprakların düşmesine hatta yan dalların kurumasına 
neden olur. Gövdenin kalınlaşmasıyla birlikte, bu bölgedeki dokularda çatlamalar 
meydana gelmektedir.  
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Bulaşık bitkilerin alt ve orta kısımlarındaki meyvelerde sarı veya kahverengi 
nekrotik halkalar veya kalın çizgiler meydana gelir. Çizgilerin birleşmesiyle bu 
bölgelerde meyve içe doğru çöker. Genel olarak, nekrotikleşme, meyvenin bir 
kısmında meydana gelir ve şekil bozukluğuna sebep olur (Şekil 56e,f). Ayrıca, bu 
meyveler üzerinde yumuşama meydana gelir. En üstteki meyvelerde nekrotikleşme 
ile birlikte meyvelerde ciddi bir küçülme ve şekil bozukluğu gözlenir.  

  

 

 
Şekil 56. TMV’nin biber bitkisindeki (a); CMV’nin biber bitkisindeki (b), 

yapraklarındaki (c,d) ve meyvelerindeki (e,f) belirtileri. 

 

a b 

c d 

©Sabriye ÖZDEMİR ©Sabriye ÖZDEMİR 

©Sabriye ÖZDEMİR ©Sabriye ÖZDEMİR 

e f ©Sabriye ÖZDEMİR ©Sabriye ÖZDEMİR 

Sağlıklı Hastalıklı 
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Meyvelerin pazar değeri düşer. Erken dönem enfeksiyonları, bitkilerde bodurlaşma 
ve ürün kaybına neden olmaktadır.  

Ülkemizde biber yetiştirilen her yerde bu hastalığa yaygın olarak rastlanmaktadır.  

3. KONUKÇULARI 

Biber, domates, patlıcan gibi sebzeler, tütün gibi bazı endüstri bitkileri konukçuları 
arasında yer almaktadır.  

4. MÜCADELESİ 

– Virüslerden ari temiz tohum kullanılmalıdır. 

– Dayanıklı çeşitlerin kullanılması tercih edilmelidir.  

– Fidelik ve tarlada yapılan kontrollerde şüpheli görülen bitkiler derhal 
sökülüp yakılmalıdır.  

– Fidelerin tarlaya şaşırtılması sırasında eller sabunlu suyla yıkanmalıdır.  

– Bakım işlemleri sırasında kullanılan aletler, bitkileri bağlamak için sırık ip, 
tel vb. malzemeler kullanılmadan önce  dezenfekte edilmelidir (%3’lük 
sodyum hipoklorit veya %10’luk trisodyum fosfat).  

– Bakım işlemleri sırasında sigara içilmemelidir.  

– Mekanik olarak taşınan virüslerde, yağsız süt uygulamasının enfeksiyonu 
önlediği saptanmıştır. Bunun için fidelerin yağsız süte batırıldıktan sonra 
tarlaya dikimi önerilmektedir. Ayrıca, hasat sırasında da ellerin yağsız sütle 
yıkanması hastalığın tarlada yayılışını baskı altında tutar.  

– Üretim alanı yabancı otlardan ve hasat sonu bitki artıklarından temizlenmeli, 
hastalıklı bitkiler yakılmalıdır.  

– Yaprak bitleri ve diğer emici böceklere karşı, ilgili zirai mücadele teknik 
talimatlarına göre mücadele yapılmalıdır.  
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DOMATES ÇİFT VİRÜSLÜ ÇİZGİ HASTALIĞI 
Tomato mosaic tobamovirus (ToMV) + Potato X potexvirus (PVX) 
Tobacco mosaic tobamovirus (TMV) + Potato X potexvirus (PVX) 

 
1. TANIMI ve YAŞAYIŞI  
Hastalık, Patates X virüsünün (PVX), Domates mozaik virüsü (ToMV) veya Tütün 
mozaik virüsü (TMV) ile birlikte yaptıkları enfeksiyon sonucu oluşan önemli bir 
hastalıktır.  

ToMV 300x18 nm, TMV ise 300x15 nm boyutlarında, çubuk şeklinde olup, tek 
sarmal RNA genomu içermektedir.  

PVX ise 515x13 nm boyutunda çubuk şeklinde, tek sarmal RNA genomu 
içermektedir.  

Etmenler konukçularında sistematik olarak bulunur, hastalıklı bitki artıklarında ve 
yabancı otlarda yaşayışlarını sürdürebilirler. ToMV ve TMV mekanik inokulas-
yonla, aşıyla, bitkilerin birbiriyle temasıyla, tohumla ve küskütle taşınmaktadır. Bu 
iki virüs sistemik olarak konukçunun kök, gövde ve yapraklarında bulunmaktadır. 
Ayrıca tohumun dış yüzeyinde, tohum kabuğunda ve ender olarak tohum 
endosperminde de bulunabilirler.  

Bu virüsler stabil olup, hastalıklı bitki artıklarında, yabancı otlarda ve bulaşık 
topraklarda uzun yıllar canlılığını devam ettirebilirler. TMV ayrıca sigara ve 
tütünde de canlı kalır. Patates X virüsü mekanik inokulasyonla ve bitkilerin 
birbiriyle temasıyla taşınır. Bunların yanında bu üç virüs ısırıcı ve çiğneyici ağız 
yapısına sahip böceklerle de kısa mesafelere taşınabilir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık, genç bitkilerin çoğu kez öldüğü şiddetli bir şok şeklinde kendini gösterir. 
Daha yaşlı bitkilerde gelişme zayıftır. Enfeksiyon zamanı, ürün azalışında en 
önemli etken olup, erken bulaşmalarda ürün kaybı fazla olmaktadır. Genç 
sürgünlerde çalılaşma ve renk değişiklikleri gözlenir.  

Hastalığın ilk belirtileri tepe yapraklarda oluşan çok sayıdaki koyu kahverengi-
siyah nekrotik lekelerdir. Gövde üzerindeki hafifçe çökük, uzunlamasına çizgi 
şeklindeki belirtiler yaprak sapında da devam eder. Bitkinin tümünde bodurlaşma 
ve yapraklarda küçülme, mozaik lekeler ve damar aralarında nekrozlar oluşur. 
Enfeksiyondan önce gelişmiş olan yaprak ve meyveler normal görünümlerini 
korur, ancak genç sürgünler yukarıda ifade edilen belirtileri gösterir.  

Meyveler üzerinde de önce kabarık, daha sonra çökmüş kahverengi lekeler oluşur 
ve şekli bozulur (Şekil 57). Enfeksiyonun ileri dönemlerinde, bitkide ölüm görülür 
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Hastalığın ekonomik önemi, enfeksiyon 
zamanına ve virüslerin virülent oluşuna bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilir. Fakat Patates 
X virüsü’nün geç enfeksiyonlarda da ürünü 
etkilediği saptanmıştır. 

Ülkemizde saptanmış, ancak yaygın olarak 
bulunmamaktadır. 

3. KONUKÇULARI  

Bu hastalığın tek konukçusu domatestir.  

4. MÜCADELESİ  

– Domates ve patates ürünleri bir arada 
yetiştirilmemelidir. 

– Hastalıklı olduğundan şüphe edilen 
bitkiler sökülüp, yakılmalıdır. 

– Üretim yerindeki yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Özellikle küsküt 
görülünce derhal sarıldığı bitkiyle birlikte sökülüp yakılmalıdır.  

– Bakım işlemlerinden önce eller bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.  

– Virüsten ari sertifikalı tohum kullanılmalıdır. 

– En az iki yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

– Fideliklerin toprakları her yıl değiştirilmelidir (Steril toprak kullanılmalıdır). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 57. Domates çift virüslü çizgi 

hastalığının domates 
meyvelerindeki belirtisi.  
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DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ 
Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt tospovirus-TSWV), 
Bunyaviridae familyasına bağlı Tospovirus grubuna dahil bir virüs olup, zarflı 
yapıdaki TSWV, 70-110 nm çapında küresel partiküllerden oluşmakta ve düz tek 
sarmal RNA genomu içermektedir. 
TSWV, Thrips tabaci, T.setosus, T.palmi, Frankliniella occidentalis, F.fusca, 
F.intonsa, F.schultzei ve Scirtothrips dorsalis türleri ile etkin olarak taşınabil-
mektedirler.  

Tripsler, yalnızca larva döneminde, yaprak epidermal hücrelerinde yüzeysel 
beslenerek virüsü bünyesine almaktadır. Bu durum, T.tabaci için en az 15 dakikalık 
bir beslenme sonucunda gerçekleşmekte ve beslenme süresi uzadıkça, virüs 
taşınması daha da etkili olmaktadır.  
Trips bünyesine alınan virüs, türe bağlı olarak 3-10 gün arası bir latent periyoda 
sahiptir. Trips virüsü aldıktan sonra, en çok 22-30 gün süresince hastalığı 
taşıyabilme özelliğindedir. Vektör, yaşamı boyunca virüsü yumurtalarına 
aktarmadan bünyesinde bulundurmaktadır.  
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
TSWV; bitki türü, çeşidi, yaşı, beslenme ve ekolojik şartlara bağlı olarak farklı 
belirtiler göstermektedir. Farklı bitkilerdeki belirtileri aşağıda verilmiştir. 

Domates: Yapraklar üzerinde önce kahverengi daha sonra bronz rengine dönüşen 
lekeler oluşmaktadır. Bazen bronzluk nekroza dönüşerek bitkiyi kurutabilir. 
Yapraklar aşağı ve içe doğru kıvrılır ve kırılgan bir yapı alır (Şekil 58a). Yaprak 
sapında, gövdede ve yeni gelişen sürgünlerde koyu kahverengi çizgiler gözlenir 
(Şekil 58b).  

Sürgün uçlarında geriye doğru ölüm, bitkide tek yönlü ya da homojen bodurlaşma 
ve genel solgunluk tipiktir.  

Meyveler üzerinde çok sayıda iç içe geçmiş, merkezi kabarık olan halkalar şeklinde 
lekeler görülmektedir. Çiçekler enfeksiyondan önce oluşmuş ise meyvelerde belirti 
görülmeyebilir. Enfeksiyondan sonra oluşmuş ise olgunlaşmamış, yeşil renkli 
meyvelerde şekil bozukluğu ve iç içe geçmiş yuvarlak lekeler görülür. Olgunlaşmış 
meyvelerde ise çok sayıda konsantrik ve etrafı sarı renkte olan daire şeklinde 
lekeler oluşur (Şekil 58c-f).  
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Şekil 58. Domates lekeli solgunluk virüsünün domates bitkisi (a,b) ve meyvesindeki 

(c-f) belirtileri. 

Biber: Bitkinin tümünde genel bir bodurluk ve sararma, solgunlukla birlikte en 
tipik belirtisidir. Yapraklarda, klorotik çizgili lekeler ya da nekrotik noktalı mozaik 
şekiller dikkat çeker (Şekil 59a,b,c). Nekrotik çizgiler, uç sürgünlere kadar 
yayılacak şekilde tüm gövdede oluşur. Olgun meyvede konsantrik sarı halkalı 
noktalar veya nekrotik çizgiler gözlenir (Şekil 59d,e). 

Marul: Bitkinin tek tarafındaki yapraklardan klorotik kahverengi beneklenmelerle 
başlar ve renk değişimleri göbekteki yapraklara kadar yayılır. Bitkinin tek taraflı 
gelişme geriliği göstermesi ise, en karakteristik belirtisidir. 

Krizantem: Çeşide bağlı olarak belirtiler farklılık gösterir. Bununla birlikte tipik 
olarak gövdede siyah çizgiler ve solgunluk tipik belirtisidir. 

Bu virüsle bulaşık bitkilerde bazen %100’e ulaşabilen zararlar oluşabilmektedir. 
Çevre şartları ve konukçunun hastalandığı döneme ve hastalığın yaygınlığına bağlı 
olarak TSWV ile bulaşık alanlarda ürün almak mümkün olmamaktadır.  

Ülkemizde de varlığı tütün (Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Samsun ve Uşak), 
domates (Antalya, Bilecik, İzmir, Manisa ve Mersin) ve biberlerde (Antalya, İzmir, 
Mersin) varlığı saptanmıştır. 

a b c 
© Melike YURTMEN 

d e f © Melike YURTMEN 
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Şekil 59. Domates lekeli solgunluk virüsünün, biber bitkisi ve meyvesindeki 

belirtileri. 

3. KONUKÇULARI 

Bu virüs polifag olup, çok geniş bir otsu bitki grubunu hastalandırabilmektedir. 
Domates, biber, marul, tütün, yerfıstığı ve çeşitli süs bitkileri bu virüsün önemli 
konukçularındandır. Toplam olarak 34 dikotiledon ve 7 monokotiledon sınıflarına 
dahil 271 bitki türünde zararlıdır. Asteraceae, Fabaceae ve Solanaceae familya-
larına dahil konukçular ise 100’den fazla türden oluşmaktadır. Bu arada yabancı 
otlar da bu virüsün konukçularından olup özellikle epidemiyolojide önemli rol 
oynarlar. 

Hastalandırdığı diğer bitkiler arasında enginar, patlıcan, hindiba (Cichorium spp.), 
kabakgiller (hıyar, kavun ve karpuz), soya ve patates de yer almaktadır. Her ne 
kadar nohut ve mercimekte zarar oluşturduğu Brezilya’da bildirilmiş olsa da 
Akdeniz ülkelerinde henüz varlığı belirlenmemiştir. 

Süs bitkileri arasında ise, başlıca konukçuları; Alstroemeria, Anemone, Araceae, 
Aster, begonya, Bouvardia, Calceolaria, Callistephus, Celosia, Cestrum, 
Columnea, Cyclamen, Dahlia, Dendranthema x grandiflorum, Eustoma, Fatsia 
japonica, Gazania, Gerbera, Gladiolus, Hydrangea, Impatiens, Iris, Kalanchoe, 

a b c © Melike YURTMEN 
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Leucanthemum, Limonium, Pelargonium, Ranunculus, Saintpaulia, Senecio 
cruentus, Sinningia, Tagetes, Verbena, Vinca ve Zinnia’dır. 

Amaranthus spp., Conyza bonariensis, Galinsoga spp., Polygonum lapathifolium, 
Portulaca oleracea, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Sonchus spp., Stellaria 
media, Taraxacum officinale gibi yabancı otlar da bilinen konukçuları arasında yer 
almaktadır. 

4. MÜCADELESİ 
― Sanitasyon uygulamalarına dikkat edilmelidir. 
― Fidelikler, özellikle süs bitkileri ve yabancı otların bulunmadığı bir alanda 

kurulmalıdır.  
― Hastalıklı bir bitki belirlendiğinde, hemen sökülerek uzaklaştırılmalıdır. 
― Duyarlı konukçular arasında yer alan süs bitkileri, bu tip seraların 

yakınında yetiştirilmemelidir. 
― Seraların gerek iç ve gerekse dış alanlarında yabancı otların yok edilmesi 

hem enfeksiyon kaynağı olarak ve hem de trips popülasyonunu 
artırmaması açısından oldukça önemlidir. 

― Seralar, dikim sonrasında mümkün olduğunca sık kontrol edilmeli ve sera 
içerisindeki sarı yapışkan tuzaklar ile trips varlığı her an incelenmelidir. 

― Seralarda tripslerin giremeyeceği delik çapına (0.2-0.3 mm) sahip tüller, ya 
da tel kullanımı da korunma amacıyla alınacak önlemler arasındadır. 

― Domates yetiştiriciliğinde ışığı yansıtan malçların kullanımı, tamamen yok 
etmese de trips popülasyonunu düşürmede kullanılabilir. 

― Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Tripsler Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 281).  

― Özellikle trips türleri arasında TSWV’i en hızlı ve aktif taşıyabilen 
Frankliniella occidentalis’in varlığı her zaman kontrol edilmelidir. 
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DOMATES MOZAİK VİRÜSÜ 

Tomato mosaic tobamovirus (ToMV) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Domates mozaik virüsü (Tomato mosaic tobamovirus -ToMV), Tobamovirus 
grubuna dahil, linear tek sarmal RNA genomu içeren, 300x18 nm boyutlarında ve 
çubuk şeklinde virionlara sahip bir hastalık etmenidir. Önceki yıllarda Tütün 
mozaik virüsünün domatese özelleşmiş bir ırkı olarak kabul edilen bu etmen son 
yıllarda yapılan çalışmalarda serolojik, moleküler ve konukçu bazında farklılık 
göstermesi nedeniyle ayrı bir etmen olarak kabul edilmiştir. ToMV bitki 
özsuyunun mekanik inokulasyonuyla, aşılamayla, ve kültürel işlemler esnasında 
bitkiler arasında temasla, tohumla ve bazı ısırıcı-çiğneyici ağız yapısına sahip 
böcek türleriyle taşınmaktadır. Etmenin çok sayıda ırkı bulunmaktadır. 

ToMV sistemik olarak konukçunun kök, gövde ve yapraklarında bulunmaktadır. 
Ayrıca tohumun dış yüzeyinde, tohum kabuğunda ve ender olarak tohum 
endosperminde de bulunabilmektedir. ToMV stabil bir virüs olup hastalıklı bitki 
artıklarında, yabancı otlarda, bulaşık topraklarda, sigara ve tütün artıklarında uzun 
süre hastalık yapma yeteneğini sürdürebilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın genel belirtileri yapraklar üzerindeki renk değişikliğidir. Bu renk 
değişikliği açık yeşil, sarı ve koyu yeşil mozaik şeklindedir. Yaprak üzerindeki 
koyu yeşil bölgeler açık yeşil bölgelere göre daha hızlı gelişmekte ve bu bölgeler 
daha kalın ve kabarık bir görünüm almaktadır (Şekil 60a). Bunun sonucunda ise 
yapraklarda kıvrılma ve deformasyonlar meydana gelmektedir. 

Hastalık belirtileri gün uzunluğuna, ışık yoğunluğuna ve sıcaklığa bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir. Sıcaklığın ve ışık yoğunluğunun yüksek olduğu yaz 
aylarında yaprak kıvrılmaları ve mozaik belirtiler şiddetli olduğu halde bodurluk 
hafif olabilmektedir. Kış aylarında veya sıcaklığın düşük ve ışık yoğunluğunun az 
olduğu dönemlerde yapraklardaki mozaik belirtileri fark edilmez, fakat genç 
yapraklarda ipliksi incelmeler şeklinde bozukluklar, bitkide genel bodurluk ve bitki 
gövdesinde antosiyan birikimi sonucu mor renk oluşumu gözlenebilmektedir.  

Virüs ile enfekteli bitkilerin meyvelerinde deformasyon veya düzensiz olgunlaşma 
meydana gelebilmektedir (Şekil 60b). 

Hastalık belirtileri enfeksiyon zamanına göre değişkenlik göstermektedir. Erken 
enfeksiyonlarda bitkide bodurlaşma ve meyve deformasyonları meydana gelirken 
olgun bitki dayanıklılığı nedeniyle geç dönemlerdeki enfeksiyonlarda ise bitkide 
bodurlaşma ve meyve deformasyonları gözlenmez. 
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Şekil 60. Domates mozaik virüsünün domates yaprağı (a) ve meyvelerindeki belirtileri (b). 

Hastalık belirtileri, etmenin ırkına bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir. Sarı 
(acuba) mozaik virüsü genel olarak seralarda meydana gelen bir hastalıktır. Bu 
hastalıkta yaprak üzerindeki mozaik lekeler sarı ve açık yeşil renktedir. Meyveler 
üzerinde de sarı halka şeklinde lekeler görülmektedir. 
ToMV’nin ırklarından birisi olan tek çizgi ırkı diğerlerinde olduğu gibi benzer 
yaprak belirtilerinin yanında uygun çevre koşullarında enfekteli bitkinin 
gövdesinde, yan dallarında ve yaprak saplarında koyu kahverengi çizgiler 
oluşturmaktadır. Bu çizgiler birleşerek ana gövdeyi, yan dalları ve yaprak sapının 
büyük kısmını kaplamaktadır. Virüsün bu ırkı ile enfekteli bitkilerin yapraklarında 
dağınık küçük kahverengi lekeler veya damar kenarlarında kahverengi çizgiler 
görülmektedir. Bu lekeler zamanla nekrotikleşerek yaprağı kurutabilir. Meyveler 
üzerinde ise kahverengi hafif çökük lekeler meydana gelmektedir. 
Domates iç kahverengileşmesi (Internal browning), ToMV’nin bir veya birden 
fazla ırkı tarafından meydana getirilen ve domates meyvelerinde zarar yapan bir 
hastalıktır. Virüs ile enfekteli domates bitkilerinin yeşil aksamında hastalık 
belirtilerine rastlanmadığı halde, meyvelerin kabuk altındaki iç dokularında 
kahverengi mantarımsı nekrotik dokular oluşmaktadır. Tarladaki enfekteli domates 
bitkilerine bakıldığında herhangi bir virüs belirtisi gözlenmez, fakat olgunlaşmaya 
yüz tutmuş ve olgunlaşmış meyvelerin üzerinde hafif çökük grimsi kahverengi 
yama şeklinde lekelere rastlanmaktadır. Lekeli kısımlar kesildiğinde lekelerin 
altında hastalığa adını veren tipik kahverengi mantarımsı ölü dokulara rastlanır. 
Şiddetli ırklarla enfekteli domates meyvelerinde kahverengi ölü kısımlar meyvenin 
iç kısmına kadar yayılabilir (Şekil 61). Enfeksiyon erken dönemde ve şiddetli ırklar 
tarafından oluşturulmuş ise meyvelerin küçük ve yeşil döneminde de bu lekeler 
görülebilir. 
Hastalığın ekonomik önemi enfeksiyon zamanına göre değişkenlik göstermektedir. 
Genç bitkilerin enfeksiyonu sonucunda ürün kaybının %50 oranına ulaştığı 
saptanmıştır. Geç enfeksiyonlarda ise ürün kaybı %8 dolayındadır. 
ToMV ülkemizde domates ve biber yetiştirilen sebze alanlarında rastlanan bir 
hastalık etmenidir.  

a b 
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Şekil 61. Domates iç kahverengileşmesi belirtileri.  

3. KONUKÇULARI 
Sebzelerin çoğu, tütün, bazı meyve ağaçları ve yabancı otlar hastalık etmeninin 
konukçusudur. ToMV’nün en önemli konukçuları arasında domates ve biber yer 
almaktadır. 
4. MÜCADELESİ 
Hastalığın kimyasal mücadelesi yoktur. 
4.1. Kültürel Önlemler 

─ Başlangıç enfeksiyonlarını önlemek açısından hastalıktan ari, temiz tohum 
veya dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.  

─ Domates bitkisi, bu virüsün konukçusu olan diğer bitkilerin yakınında 
yetiştirilmemelidir.  

─ Fidelikte şüpheli görülen bitkiler, çevresinde bulunan bitkilerle birlikte 
sökülüp yakılmalıdır.  

─ Tarlaya götürülen fideler dikkatle incelenip, hasta olanlar bakım 
işlemlerinden önce yine sökülüp yakılmalıdır.  

─ Bakım, şaşırtma ve dikim işlemlerinden önce eller bol sabun ve suyla 
yıkanıp, çalışma süresince sigara vb. içilmemelidir.  

─ Tütün artıkları gübre olarak hiçbir zaman kullanılmamalıdır.  
─ Bakım işlemleri sırasında kullanılan aletler, sık sık %5’lik sodyum-

hipoklorite batırılarak dezenfekte edilmeli, bitkileri bağlamak için sırık ip, 
tel vb. malzeme kullanılıyorsa bunlar da önceden bol sabun veya deterjan ile 
yıkanmalıdır.  

─ Bütün kültürel işlemlerden önce eller sabun ve suyla yıkanıp, kağıt havlu ile 
kurulanmalıdır ve çalışma süresince sigara ve tütün içilmemelidir.  

─ Azotlu gübre duyarlılığı arttırdığından, hastalık görülünce verilen miktar 
azaltılmalıdır.  

─ Hasat sonunda tarla tüm bitki artıklarından temizlenip, artıklar yakıl-malıdır.  
─ En az 2 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.  

 

©Sabriye ÖZDEMİR 
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DOMATES SARI YAPRAK KIVIRCIKLIK VİRÜSÜ 
Tomato yellow leaf curl bigeminivirus (TYLCV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü (Tomato yellow leaf curl bigeminivirus -
TYLCV), çift partiküllü geminivirus grubunda yer almakta ve Gümüşi yaprak 
beyazsineği [Bemisia argentifolii Bellows and Perring (=Bemisia tabaci B biyotip)] 
ile persistent olarak taşınmaktadır. İzometrik yapılı yaklaşık 20 nm çapındaki 
partiküller, tek sarmal sirküler DNA genom yapısında ve yaklaşık 2800 nükleotid 
uzunluğundadır. İki parçalı olan DNA kısımları A ve B olarak adlandırılmıştır.  

TYLCV’nin, özellikle Hindistan, Orta Afrika ülkeleri (Nijerya ve Senegal) ve 
Güneydoğu Asya ırkları ile Akdeniz ırkları arasında farklılıklar olduğu 
belirlenmiştir. 

Beyazsineğin emgi ile virüsü bünyesine alması için, izolata bağlı olarak, 10-60 
dakikalık bir beslenme süresi gerekmektedir. Nimf dönemindeki beslenmeyle 
bünyesine aldığı virüsü de ergin dönemde taşımaktadır. Virüs vektör bünyesine 
alındığında, 20-24 saatlik bir bekleme (latent) dönemine ihtiyaç duymakta ve yine 
izolata bağlı olmak üzere 10-12 gün, en fazla 20 gün aktivitesini korumaktadır. Bu 
süreler sonrasında, virüs vektör bünyesinde inaktive olmakta ve bir sonraki nesle 
aktarılmamaktadır.  

TYLCV, bitki bünyesinde floemde bulunmaktadır. Virüs beyazsinekle ve aşıyla 
taşınmaktadır. Bunun yanında nadiren, mekanik olarak da taşınabilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

TYLCV domates ve tütün bitkilerinde zararlı olup vektörü olan Tütün beyazsineği 
(Bemisia tabaci)’nin varlığında, özellikle domates tarımını neredeyse imkânsız 
kılmaktadır. Domateste enfeksiyondan 2–3 hafta sonra belirtiler görülmeye başlar.  

Erken dönemde virüsle enfekte olan domates bitkileri bariz bir şekilde bodur 
kalırlar. Sonraki dönemlerdeki enfeksiyonlarda sürgünlerde gelişme geriliği ve 
şekil bozukluğu meydana gelir. Yapraklar kenarları boyunca sararır ve yapraklar 
karakteristik olarak yukarı doğru kıvrılarak fincan/kaşık şeklini alır, küçülür ve 
kalınlaşır (Şekil 62). 

Herhangi bir çiçek belirtisine rastlanmasa da hastalık nedeniyle çiçek dökümleri 
yaygındır. Meyvedeki belirtiler, bitkinin enfekte olduğu döneme göre değiş-
mektedir. Erken enfeksiyonlarda bitki gelişiminde gerileme olmakta ve pazar 
değeri olmayan meyveler oluşmaktadır. Geç dönemdeki enfeksiyonlarda ise, 
sonraki meyve oluşumları engellenirken daha önce oluşmuş meyvelerde olumsuz 
etki görülmemektedir.  

Bu hastalık nedeniyle bazı yerlerde %80’e varan ürün kaybı belirlenmiştir. 
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Şekil 62. Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü’nün domates bitkisindeki belirtileri. 

Ülkemizde Tütün beyazsineği’nin yaygın olarak bulunduğu ve domates üretimi 
yapılan yerlerde özellikle de seralarda görülebilmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Ana konukçusu domates (Lycopersicon esculentum)’tir. Süs bitkilerinden lisiantus 
(Eustoma grandiflorum) doğal konukçusu olup şiddetli belirtiler gösterir. Tütün 
bitkisi konukçusu olmasına rağmen, belirti göstermemektedir. 

4. MÜCADELESİ 

– Hastalığın yayılmasını önlemek için iyi bir gözlem yapılmalıdır. Özellikle iç 
ve dış karantinada, gerek vektör ve gerekse konukçu bitkilerin çok iyi 
kontrolü gerekmektedir. 

– Özellikle domates serasının yanında bulunan virüs ve beyazsineğe konuk-
çuluk eden yabancı otlarla mücadele edilmelidir. 

–  Hastalığa dayanıklı domates çeşitleri yetiştirilmelidir. 
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– Vektör girişini engelleyecek sinekliklerin kullanımı, hastalıktan korunmada 
oldukça yararlıdır. 

– Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Beyazsinek Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 256).  

 

 

 

FASULYE ADİ MOZAİK VİRÜSÜ  
Bean common mosaic potyvirus (BCMV)  

VE   
FASULYE ADİ MOZAİK NEKROZ VİRÜSÜ 

Bean common mosaic necrosis potyvirus (BCMNV) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmenleri Potyviridae familyasına bağlı Potyvirus cinsine dahildir. 
Fasulye adi mozaik virüsü (Bean common mosaic potyvirus –BCMV), 847-886 nm 
uzunluğunda 12-15 nm genişliğinde; Fasulye adi mozaik nekroz virüsü (Bean 
common mosaic necrosis potyvirus, BCMNV) ise 810-818 nm uzunluğunda, 12-15 
nm genişliğindedir. Her ikisi de esnek çubuk şeklinde partikül yapısına sahiptir. 
Linear tek sarmal RNA genomu içermektedirler. BCMV’nin NL1, NL7, US5, 
NL6, US2, NL2 ve NL4 olmak üzere 7 ırkı; BCMNV’nin ise NL3, NL5 ve NL8 
olmak üzere 3 ırkı bulunmaktadır. 

Bu virüsler Acyrthosiphon pisum, Aphis craccivora, A. fabae ve Myzus persicae 
gibi birçok yaprak biti türü ile non-persistent yolla, mekanik olarak bitki öz suyu 
ile, tarımsal ekipmanlarla, tohumla ve polenle taşınmaktadır. 

Her iki virüs de tohumla taşınabilmektedir. Tohumla taşınma oranı enfeksiyon 
zamanındaki bitki yaşına, bitkinin çeşidine ve virüs ırkına bağlı olarak 
değişmektedir. Çiçeklenme öncesi enfeksiyonlarda tohumla taşınma oranı % 83’e 
kadar ulaşabilmektedir. Ancak BCMNV dominant I geni taşıyan fasulye 
çeşitlerinde tohumla taşınmamaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık belirtileri virüslerin ırkına, fasulye çeşidine (özellikle dominant I geni 
mevcut olup olmadığına), ortam koşullarına (özellikle sıcaklık derecesine) ve 
bitkinin enfekte olduğu döneme göre değişmektedir.  
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BCMNV ve BCMV, I geni içermeyen fasulye çeşitlerinde benzer belirtilere neden 
olmaktadır. Bu belirtiler yapraklarda parlak yeşil-sarı ve koyu yeşil mozaik leke-
leridir. Genellikle damarlar koyu yeşil renkte iken damar arası bölgeler parlak yeşi-
limsi sarı hale gelir. Yapraktaki renk değişimi genellikle buruşukluk, kabarıklık, 
şekil bozukluğu ve yaprakların aşağıya doğru kıvrılma belirtileri ile beraber görülür 
(Şekil 63). I genini içeren fasulye çeşitlerinde ise; BCMV, 30°C’nin üzerindeki 
sıcaklıklarda, BCMNV ise tüm sıcaklıklarda sistemik nekroza neden olmaktadır.  

 

 

 
Şekil 63. Fasulye adi mozaik virüsünün fasulye bitkisindeki belirtileri. 

Sistemik nekroz bitkinin herhangi bir döneminde, genç yaprakçıklarda hafif 
solgunluk ile başlamakta, iletim demetlerinin kahverengileşmesi ve kararması bunu 
izlemekte ve sonuçta bitki ölmektedir (Şekil 63f).  

Bitkinin gövdesi ve baklası enine kesildiğinde iletim demetlerinin kahverengile-
şerek karardığı görülmektedir (Şekil 64a,b).  

a b 

c d 

e f 
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Sistemik nekroz belirtileri bazen Fusarium oxysporum f.sp phaseoli’nin neden 
olduğu solgunluk ile karıştırılabilir. Virüs-
lerin neden olduğu sistemik nekrozun en 
önemli farkı, fasulye baklalarının iletim 
demetlerinde meydana gelen nekrozun, 
Fusarium solgunluğunda görülmemesidir. 

BCMV ve BCMNV fasulye yetiştiricili-
ğinde önemli ekonomik kayıplara neden 
olabilmektedirler. Erken enfeksiyonlarda 
%80’e varan ürün kayıpları meydana 
gelebilmektedir.  

BCMV, ülkemizde tüm fasulye alanlarında 
yaygın olarak rastlanmaktadır. BCMNV 
ise yalnızca Samsun ilinde tespit edil-
miştir. 

3. KONUKÇULARI 

Virüslerin konukçuları arasında fasulye, 
acı bakla ve bazı yabani fasulye türleri yer 
almaktadır. 

4. MÜCADELESİ 

– Hastalıkla en etkili mücadele yöntemi dayanıklı çeşit kullanılmasıdır.  

– Virüsten ari temiz tohum kullanılmalıdır.  

– Tarlada şüpheli görülen bitkiler, çevresindeki bitkilerle birlikte sökülüp yok 
edilmelidir. 

– Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Şekil 64. Fasulye adi mozaik virü-

sünün bitki gövdesinde (a) 
ve fasulye baklasında (b) 
meydana getirdiği nekroz. 

a b 
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FASULYE SARI MOZAİK VİRÜSÜ 
Bean yellow mosaic potyvirus (BYMV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Fasulye sarı mozaik virüsü (Bean yellow mosaic potyvirus -BYMV), Potyviridae 
familyasına bağlı potyvirus cinsine dahildir. BYMV, 750 nm uzunluğunda 12-15 
nm genişliğinde esnek çubuk şeklinde partikül yapısına sahiptir. Linear tek sarmal 
RNA genomu içermektedir. Virüsün çok sayıda ırkı bulunmaktadır. 
Virüs, Acyrthosiphon pisum, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae, Aulacorthum 
solani ve Myzus persicae gibi birçok yaprak biti türü ile non-persistent yolla ve 
mekanik olarak bitki öz suyu ve tarımsal ekipmanlarla taşınmaktadır. Fasulyede 
(Phaseolus vulgaris) tohumla taşınmamaktadır. Ancak acı bakla (Lupinus albus, L. 
Luteus), bakla (Vicia faba) ve çayır üçgülü (Trifolium pratense) gibi bazı 
baklagillerde tohumla düşük oranda (% 3) taşınmaktadır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Hastalık belirtileri virüsün ırkına, fasulye çeşidine, ortam koşullarına ve bitkinin 
enfekte olduğu döneme göre değişmektedir. 

 

 
Şekil 65. Fasulye sarı mozaik virüsü’nün fasulye yaprağındaki belirtileri. 
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Enfekteli bitkilerin yapraklarında parlak sarı mozaik renkte lekeler ve beneklenme 
şeklindeki belirtiler tipiktir. Yaşlı yapraklarda karakteristik belirtiler daha belirgin 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yapraklar sertleşir, aşağı doğru kıvrılarak fincan 
görünümünü alabilir ve kırışıklık ortaya çıkabilir (Şekil 65, 66). 

Erken enfeksiyonlarda bitki iyi gelişemez, 
boyu kısa kalır ve sağlıklı bitkilere göre daha 
geç dönemde çiçeklenir ve meyve tutar. 
Sarılıcı ve yarı sarılıcı tipteki fasulyelerde 
şiddetli enfeksiyonlarda sürgün uçlarındaki 
nekrozlardan geriye doğru ölüm meydana 
gelebilir. 

BYMV ülkemizde tüm fasulye alanlarında 
yaygın olarak görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Virüsün fasulye dışındaki konukçuları; 
bezelye, soya, bakla, acı bakla gibi baklagiller, 
yonca, ak üçgül, kırmızı üçgül, fiğ gibi yem 
bitkileri ve menekşe, glayöl gibi bazı süs 
bitkileridir. 

4. MÜCADELESİ 

─ Hastalıkla mücadelede en etkili yöntem dayanıklı çeşit kullanımıdır. Sarılıcı 
ve yarı sarılıcı fasulyeler virüse daha hassastır. Bu nedenle, virüsün sorun 
olduğu yerlerde çalı tipi fasulye tercih edilmelidir. 

─ Mürdümük (Lathyrus spp.), taş yoncası (Melilotus spp.), üçgül (Trifolium 
spp.) ve glayöl virüsün kış konukçularıdır. Bu nedenle fasulye üretimi, bu 
konukçuların bulunduğu alanlardan uzakta yapılmalıdır.  

─ Tarla çevresinde bulunan yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.  

─ Tarla çevresinde mısır gibi uzun boylu bitkiler yetiştirilerek rüzgâr geçişi ve 
bitkilerin birbirine teması önlenmelidir. 

─ Tarlada hastalık şüphesi görülen bitkiler, hemen çevresinde bulunan 
bitkilerle birlikte sökülüp tarladan uzaklaştırılmalıdır.  

─ Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

 

 

 

 
Şekil 66. Fasulye sarı mozaik 

virüsünün bezelye 
yaprağında meydana 
getirdiği mozaik. 
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HIYAR MOZAİK VİRÜSÜ 
Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hıyar mozaik virüsü (Cucumber mosaic cucumovirus-CMV) Cucumovirus 
grubuna dahil, izometrik yapıda ve 29 nm. çapında partiküllere sahip bir hastalık 
etmenidir. CMV’nin ırkları: IA, IB ve II. olmak üzere 3 alt grupta sınıflan-
dırılmaktadır. 

Virüs, mekanik inokulasyonla ve 80’den fazla yaprak biti türü ile non-persistent 
olarak taşınmaktadır. Bu yaprak bitleri içerisinde en yaygın olanları Myzus 
persicae ve Aphis gossypii’dir. CMV 19 bitki türünde (Ispanak, mercimek, nohut, 
fasulye, bakla, börülce vb.) tohumla taşınabilmektedir. Bunların dışında virüs 10 
küsküt türü ile de taşınmaktadır, ancak bu taşınmanın pratikte bir önemi yoktur.  

Etmen konukçu bitkinin kök, gövde, yaprak ve meyvelerinde sistemik olarak 
bulunur. Hastalıklı bitki artıklarında ve yabancı otlarda yaşayışını devam ettirebilir. 

Yabancı otlar virüsü belirti göstermeden de taşıyabilir ve yabancı ot tohumları 
hastalığın yayılışında büyük önem taşır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık belirtileri etmenin ırkına ve konukçuya bağlı olarak değişmekle birlikte 
bazen enfekteli bitkilerde belirti görülmeyebilir. 

 

 

 
 

Şekil 67. CMV’nin kabak (a, d) ve 
hıyardaki (b, c) belirtileri. 

a b c 

d 

hastalıklı sağlıklı 
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CMV ile enfekteli bitkiler bodur kaldıkları gibi boğum araları kısalır, yapraklarda 
şiddetli şekil bozukluğu, damarlar arasında küçük yeşilimsi sarı lekeler ve 
deformasyonlar görülür. Virüs ile enfekteli bitkilerin yaprak ayası son derece 
daralır ve potin bağı gibi ipliksi bir görünüm alır.  

Hastalığın ilk belirtileri yaprak bitleri ile olan enfeksiyonlardan yaklaşık 10 gün 
sonra bitkinin tepe yapraklarında ve tomurcuklarında mozaik belirtileri ile başlar. 
Sürgün ve kollar aşağı doğru ve spiral şeklinde kıvrılır. Yaşlı yapraklarda, özellikle 
damarlar boyunca kloroz görülür. Hastalık ilerledikçe kıvrılmalar şiddetini 
artırarak potin bağı görünümünü alır (Şekil 68c). Damarlar arasındaki koyu yeşil 
alanlarda kabarcıklaşma başlar (Şekil 68a) ve sürgünlerde uzama duraklar (Şekil 
67b).  

 

 
Şekil 68. CMV’nin biber (a,b) ve domatesteki (c,d) belirtileri. 

Özellikle erken dönemde enfekte olmuş bitkilerin üzerinde de yine sarımsı yeşil 
renk değişikliği ve koyu yeşil su toplanmış gibi kabarcıklar oluşur. Bu aşamada 
çok sayıda yan yaprakçıklar meydana gelir. Bu belirtilerin oluşmasında sıcaklığın 
da etkisi vardır. 

Genç meyvelerin ucunda sarımsı-yeşil lekeler oluşur ve zamanla bu lekeler tüm 
meyveye yayılır. İleri dönemde meyvenin tamamında çok daha koyu yeşil renkli 
lekelerle birbirine karışmış açık sarımsı-yeşil lekeler oluşur. Meyvedeki koyu yeşil 
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©Sabriye ÖZDEMİR ©Sabriye ÖZDEMİR a b 

c d ©Sabriye ÖZDEMİR 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 149 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE HASTALIKLARI  

kısımlarda genellikle siğil benzeri çıkıntılar veya kabartılar gelişir, bunun 
sonucunda meyvelerde şekil bozuklukları ve nekrozlar oluşur (Şekil 67a,c,d;, 
68b,d).  

CMV ülkemizde tüm sebze alanlarında yaygın olarak rastlanan bir hastalık 
etmenidir.  

3. KONUKÇULARI 

Etmen, hıyardan başka domates, biber, kavun, karpuz, kabak ve muzda zarar yapar. 
Ayrıca börülce, fasulye ve mısır gibi ürünleri de içine alan çok geniş bir konukçu 
listesi bulunur. 

4. MÜCADELESİ 

Hastalığın doğrudan bir kimyasal mücadelesi yoktur. Ara konukçuları olan yabancı 
otlar ve vektör emici böcekler karşı mücadele yapılması, hastalığın yayılışını 
önlemesi yönünden gereklidir.  

4.1. Kültürel Önlemler 

– Fidelik ve üretim alanları ile çevresindeki yabancı otların yok edilmesi 
gerekmektedir.  

– Hastalık belirtisi gösteren bitkiler imha edilmelidir. Sera açıklıkları vektörün 
geçişini engelleyecek şekilde kapatılmalıdır.  

– Üretim sahalarında ışığı yansıtıcı malçlamanın yapılması, vektör böceklerin 
uzaklaştırılması ve yabancı otlarla mücadele etmek açısından önerilmelidir. 

– Hasat sonunda üretim alanı tüm bitki artıklarından temizlenmeli ve bu 
artıklar yakılmalıdır  

– Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 150 

T 
A 

G 
E 

M



        ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI              CİLT III 

KABAK MOZAİK VİRÜSÜ 
Squash mosaic comovirus (SqMV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kabak mozaik virüsü (Squash mosaic comovirus -SqMV), konukçu bitkilerde 
sistemik olarak bulunur. Tohumla ve Karpuz telli böceği [Henosepilachna elaterii 
(Rossi)] ile ve mekanik olarak taşınır.  

Yazlık kabaklarda %35’in üzerinde ve kavunlarda %10 oranında tohumla taşınır. 
Vektörler, beş dakikalık bir beslenme süresi sonunda virüsü bünyesine alıp, 20 
güne kadar sağlıklı bitkileri enfekte edebilmektedir.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri virüs ırkına, konukçu bitki çeşidine ve enfeksiyon zamanına 
bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genç bitkiler enfekte olduğunda yaşlı bitkilere 
göre daha şiddetli belirtiler gösterir. 

Genç fidelerde ilk yapraklarda klorotik sarı lekeler, koyu yeşil damar bantlaşması 
ve deformasyon meydana gelir. Daha sonra gelişen yapraklar yüksek sıcaklıklarda 
belirti göstermezler. İleri dönemde belirtiler, açık yeşilden koyu yeşile değişen 
mozaik, yaprak yüzeyinde kabarıklık ve yaprakta sertlik şeklindedir. Bazı 
durumlarda herbisit ve hormon fitotoksisitesine benzer belirtiler ortaya çıkar (Şekil 
69). Meyvelerde renksizleşme, yüzeyde kabarıklık ve şekil bozukluğu meydana 
gelir.  

   
Şekil 69. Kabak mozaik virüsünün karpuz yaprağındaki belirtileri. 

Hastalık, enfeksiyon zamanına ve şiddetine bağlı olarak, üründe kalite ve kantite 
kaybına yol açtığından ekonomik önem taşır. Bitkiler fide döneminde bulaşırsa 
çöker ve ölür. Çiçeklenme döneminde enfeksiyon olursa bitki meyve bağlamaz ya 
da meyveler dökülür. Bitkiler olgun dönemde hastalanmışsa, şiddetli mozaik 
görülmeyebilir ve pazarlanabilir nitelikte meyve verebilir.  
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Ülkemizde kabakgil yetiştiriciliği yapılan hemen her yerde saptanmıştır. 

3. KONUKÇULARI 

Özellikle yazlık ve kışlık kabak ve kavunda zarar yapar. Ayrıca, hıyar ve karpuz da 
konukçuları arasındadır.  
4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari sertifikalı tohum kullanılmalıdır. 
– Virüs enfeksiyonu fide döneminde görülüyor ise hastalıklı bitkiler ortamdan 

uzaklaştırılmalıdır. 
– Bitkiden bitkiye nakil riskini azaltmak için kullanılan aletler %5-10’luk 

trisodyum fosfat solüsyonu ile dezenfekte edilmelidir. 
– Ara konukçuları olan yabancı otlar ve vektör böceklere karşı mücadele 

yapılması hastalığın yayılışını önlemesi yönünden önemlidir.  
– Hastalığın yayılmasında rol oynayan Karpuz telli böceği (Henosepilachna 

elaterii) ile mücadele, zararlının zirai mücadele teknik talimatına uygun 
olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III; Sayfa 193).  

 

 

KABAK SARI MOZAİK VİRÜSÜ  
Zucchini Yellow Mosaic Potyvirus (ZYMV) 

 

1. TANIMI ve YAŞAYIŞI 

Kabak sarı mozaik virüsü (Zucchini Yellow Mosaic Potyvirus -ZYMV), 750x11 nm 
boyutlarında ipliksi partiküllere sahiptir. Genom yapısı düz, tek sarmal RNA 
yapısındadır. Etmen Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis middletonii, Aphis 
craccivora, Acrythosiphon pisum, Lipaphis erysimi, Uroleucon sp. ile non-
persistent olarak aktif bir şekilde taşınmaktadır. Virüs ayrıca mekanik olarak 
taşınmakta fakat tohumla taşınmamaktadır. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri virüs ırkı ve konukçu türüne bağlı olarak değişir. Bulaşık bitki 
yapraklarında damar açılması, sararma, sarı-yeşilimsi lekeler ilk görülen belir-
tilerdir. Bu ilk belirtilerden sonra bitkinin tümünde mozaik, damar bantlaşması, 
yaprak deformasyonu, enasyon, daralma ve bodurluk görülür. Damarlar arasında 
kabarcıklaşma başlar ve kol atma duraklar (Şekil 70).  

Yaprakların parçalı bir hal alması (Şekil 70c), iplikleşmesi (Şekil 70a), boğum 
aralarının kısalıp kalınlaşması (Şekil 70b) gibi farklı şiddet ve yoğunluktaki 
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belirtiler, virüsün patotipine ve yetiştirilen çeşide göre değişmektedir. Şiddetli 
enfeksiyonlarda gövdede çatlamalar ve bunu takiben bitkilerde ölüm görülür.  

 

 

 

 
 

Şekil 70. Kabak sarı mozaik virüsünün kabak bitkisinde 
(a,b), yapraklarda (a,c,d) ve meyvelerindeki (e) 
belirtileri. 

Bu virüs ile bulaşık bitkilerin meyvelerinde sarımsı yeşil renk değişimi ve 
kabarcıklaşma oluşur. İleriki dönemlerde meyvelerde küçülme, belirgin mozaik 
lekeler, meyve etinde sertleşme ve çatlama görülür. Ayrıca meyve şekli bozulup 
kıvrılır ve sivilce benzeri şişkinlikler görülür (Şekil 70e).  

Doğrudan meyvede zarar yaptığı için verimde %40’lara varan zarara neden olur. 
Hastalık erken ilkbahar aylarından itibaren ortaya çıkarak, yaz boyu devam eden ve 
sonbahara kadar süren kabak tarımını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Virüsün Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu’da yaygın olduğu bilinmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Virüs genel olarak Cucurbitaceae familyasına ait kabak, kavun, hıyar ve karpuz 
gibi bitkileri hastalandırmaktadır. Bu türler içerisinde kabak bitkisinin virüsten 
daha çok etkilendiği bilinmektedir. 

 

a b 

c d 

e 
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4. MÜCADELESİ 

– Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

– Sanitasyon uygulamalarına dikkat edilmelidir. 

– Tarla içi ve etrafı yabancı otlardan temizlenmelidir. Yabancı otların yok 
edilmesi, hem enfeksiyon kaynağı, hem de yaprak biti popülasyonunu 
artırmaması açısından oldukça önemlidir.  

– Hastalıklı bir bitki belirlendiğinde, hemen sökülerek uzaklaştırılmalıdır.  

 

 

KARPUZ MOZAİK VİRÜSÜ - 1 
Watermelon mosaic 1 potyvirus (WMV–1) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Karpuz mozaik virüsü 1 (WMV–1), Potyvirus grubuna dahil, tek sarmal RNA 
genomu içeren 780x12 nm boyutlarında, kıvrımlı çubuk şeklinde virionlara sahip 
bir hastalık etmenidir. Bu virüs, 20’den fazla yaprak biti türü (Aphis gossypii, A. 
craccivora, A. spiraecola, Myzus persicae ve Macrosiphum euphorbiae) ile non-
persistent olarak taşınmaktadır. Ayrıca mekanik olarak bitki özsuyu ile hastalıklı 
bitkilerden sağlıklı bitkilere kolaylıkla taşınabilmektedir. 

Sıcak bölgelerde, yabani kabakgillerde (Melothria pendula, Momordica spp. ve 
diğer kabakgil bitkileri) ve kültürü yapılan kabakgillerde yıl boyunca devamlılığını 
sürdürmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri bitkinin türüne ve çeşidine, virüs ırkına, enfeksiyonun 
zamanına ve iklim koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  

WMV–1, duyarlı kabakgil türlerinde belirgin yaprak belirtilerine ve bitkide şiddetli 
bodurlaşmaya neden olmaktadır.  

Kabakgil bitkilerinin yapraklarında, mozaik, kabarcıklı mozaik, damar bantlaşması, 
kıvrılma, burulma ve yaprak ayasında daralma şeklinde belirtiler meydana 
gelmektedir (Şekil 71). Tepe yapraklar daralmakta ve ana damar kaybolmaktadır. 
Bazı çeşitlerde yapraklarda beneklenme görülmektedir.  

Meyvelerde ise genellikle şekil bozukluğu meydana gelmekte, bazı çeşitlerde 
meyve rengi değişmektedir (Şekil 72). 
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Hastalık etmeni tropik ve subtropik bölgelerde yaygın olup bazen sıcak bölgelerde 
önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Ülkemizde, Ankara, İçel, Aydın, Manisa ve İzmir’de kabakgil alanlarında 
saptanmıştır. 

 
Şekil 71. Karpuz mozaik virüsü(1)’nün kavun yapraklarında meydana getirdiği kabarcıklı 

mozaik ve şekil bozukluğu (a) ve sakız kabağında meydana getirdiği yaprak 
ayasında daralma ve aşırı dişlenme (b) 

 

  
Şekil 72. Karpuz mozaik virüsü(1)’nün Bal kabağı (a) ve Sakız kabağı (b) 

meyvesinde meydana getirdiği kabarık lekelenme ve şekil 
bozukluğu 

3. KONUKÇULARI 

Virüsün konukçuları karpuz, kabak, hıyar, kavun olmak üzere kabakgil bitkileridir. 
Ayrıca Chenopodiaceae ve Fabaceae familyalarında bazı bitkilerde de hastalık 
meydana getirmektedir.  

4. MÜCADELESİ 

─ Tarla kontrollerinde belirti gösteren veya virüsle bulaşık olduğu tahmin 
edilen bitkiler sökülerek tarladan uzaklaştırılmalıdır. 

─ Üretim alanı içindeki ve çevresindeki virüslerin konukçusu olan yabancı 
otlar temizlenmeli ya da ilaçlı mücadele ile yok edilmelidir. 

©Aydan KAYA ©Aydan KAYA 

©Aydan KAYA ©Aydan KAYA 
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─ Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

─ Mekanik olarak bitki özsuyu ile olan bulaşmaları önlemek için bakım 
işlemleri sırasında bitkilerle fazla temasta bulunulmamalıdır. 

─ Dayanıklı ya da tolerant çeşitler tercih edilmelidir. 

 

 

 
KARPUZ MOZAİK VİRÜSÜ - 2 

Watermelon mosaic 2 potyvirus (WMV-2) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Karpuz mozaik virüsü (Watermelon mosaic-2 virus-WMV-2), Potyviridae 
familyasına bağlı Potyvirus cinsine dahil virüstür. Hastalık etmeni, Aphis 
craccivora, A.gossypii, A.spiraecola, Aulacorthum solani, Macrosiphum 
euphorbiae, Myzus persicae ve Toxoptera citricida gibi 38’den fazla yaprak biti 
türü ile non-persistent olarak taşınabilmektedir. Yaprak bitleri en az 10-60 
saniyelik bir beslenme sonucunda virüsü bünyelerine almakta ve 1 saat süreyle 
taşınmayı gerçekleştirmektedir. Ayrıca bu virüs hastalıklı bitkilerin özsuyu ile 
mekanik olarak kolaylıkla taşınabilmektedir. Kabakgil ve baklagil familyaları 
içinde yer alan bitkilerde tohum ile virüsün taşındığına ilişkin bir kayıt mevcut 
değildir. 
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI    
Virüsün belirtileri bitki türüne, çeşidine, yaşına, virüs ırkına, ortam koşullarına ve 
enfeksiyon zamanına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  
Kavun ve karpuz bitkilerinde karakteristik belirtiler; orta veya şiddetli derecede 
bodurlaşma, yaprak deformasyonu, yaprak yüzeyinde su kabarcığı gibi şişkinlikler, 
sarı ya da açık yeşil beneklenme ve kenar klorozları şeklinde ortaya çıkar (Şekil 
73a,b,c). Bulaşık bitkilerin meyvelerinin pazar değeri düşüktür. Karpuz 
meyvelerinde de şekil bozukluğu ve beneklenme görülmektedir (Şekil 73d).  

Kavun bitkileri erken dönemde virüs tarafından enfekte edilirse, şiddetli şekilde 
bodurlaşma oluşur.  

Kabak bitkilerinde yapraklarda sarı renkte beneklenme, mozaik, damar 
bantlaşması, şekil bozukluğu, yaprak kenarında aşırı dişlenme meydana gelir. 
Bitkiler şiddetli olarak bodurluk ve çalımsı bir özellik gösterebilir. Çoğu kez 
meyvelerde şekil bozukluğu görülmemektedir. Buna karşın, meyvelerde renk 
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değişimleri ortaya çıkmakta ve açık yeşil renkte lekeler veya çıkıntılar meydana 
gelebilmektedir. 

 

  

 
 
Şekil 73. Karpuz mozaik virüsü(2)’nün karpuz 

yaprağında (a,b,c) ve meyvesindeki (d) 
belirtileri. 

Hıyar bitkilerinde yapraklarda düzgün, yeşil ile koyu yeşil bir mozaik ya da 
beneklenme görülebilir. Meyveler kısa, kıvrılmış, pütürlü ve tokmaklaşmış şekilde 
olabilir.  

WMV-2 yazlık kabak bitkilerinde erken dönemde %43, orta dönemde %28 ve geç 
dönemde %9 oranında bir ürün kaybına neden olmaktadır. Pazarlanabilir ürünlerde 
ise erken dönem enfeksiyonlarıyla %100, geç dönem enfeksiyonlarıyla %70 
oranında bir ürün kaybı söz konusudur. 

Bu virüs ülkemizde kavun, kabak, karpuz ve diğer kabakgil yetiştirilen bölgelerde 
mevcuttur.   

3. KONUKÇULARI 

Kabak, kavun, hıyar ve karpuz virüsün en önemli konukçularıdır. Ayrıca bezelye 
başta olmak üzere bazı baklagillerde de hastalığa neden olabilmektedir. Bu virüs 
çoğunlukla yabani baklagil bitkilerinde kışı geçirmektedir. Bunun yanında, 
Malvaceae ve Chenopodiaceae familyaları üyesi olan bitki türleri de virüsün 
konukçuları arasında yer almaktadır. 

4. MÜCADELESİ 

Hastalıkla mücadelede sanitasyon tedbirleri önem taşımaktadır.  

─ Virüsle bulaşık kabakgil tarlalarına yakın alanlarda üretim yapılmamalıdır. 

a c b 

d 
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─ Bulaşık olan bitkilerin sürüm ile toprağa gömülmesi veya üretim alanından 
uzaklaştırılmalıdır.  

─ Üretim alanının yakınındaki yabancı otların yok edilmesi önemli mücadele 
yöntemleri arasında yer almaktadır.  

─ Üretim sahalarında ışığı yansıtıcı malçlamanın yapılması vektör böceklerin 
uzaklaştırılması ve yabancı otlarla mücadele etmek açısından önerilmelidir. 

─ Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

 
 

PATATES  ‘A’  VİRÜSÜ 
Potato  ‘A’  potyvirus (PVA) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmeni olan Patates A virüsü, ipliksi yapıda uzun, tek sarmallı, 730x11nm 
boyutlarında, RNA içeren bir virüstür. Virüsün yol açtığı hastalık “hafif mozaik” 
hastalığı olarak da bilinmektedir.  

Virüs yaprak bitleri ile nonpersistent olarak taşınır. Bu virüsün en az 7 tane yaprak 
biti vektörü vardır. En önemli yaprak biti vektörleri ise Aphis frangulae, A. 
Nasturtii, Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) ve Patates yaprak biti (Macrosiphum 
euphorbiae)’dir.  

PVA mekanik olarak taşınmasına rağmen, stabil olmadığından dolayı mekanik 
olarak tarlada yayılması çok önemli değildir. Virüs tohumla taşınmaz. Ancak virüs 
her türlü vejetatif aksama geçtiğinden dolayı, patateste en önemli yayılma yolu 
tohumluk yumrulardır.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri, patates çeşidine ve virüs ırkına bağlı olarak değişse de, 
belirtileri genellikle PVY’nin oluşturduğu belirtilerden daha hafiftir. Genel 
belirtileri yapraklarda oluşturduğu mozaik ve beneklenmelerdir. Bu virüs bazı 
çeşitlerde yapraklarda klorotik lekelere ve bazılarında ise normale göre daha koyu 
renk oluşumuna sebep olabilmektedir. Bulaşık bitkilerin yaprak kenarları dalgalı 
görünür; yapraklar parlak ve hafifçe kıvrık olur (Şekil 74b,c). Gövdeleri ise dışa 
doğru eğilir.  

Yumrularda ise genelde belirti görülmez. Belirtiler yüksek sıcaklıkta maskelenir. 
PVA üründe %40’lara varan verim kaybına yol açar. 
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Şekil 74. PVA’nın patates bitkisindeki belirtisi. 

3. KONUKÇULARI 

Virüsün ana konukçusu patates olup, tütün, domates ve Solanum demissum diğer 
konukçuları arasında yer alır.  

4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari tohumluk materyali kullanılmalıdır. 

– Vektör ve temas yolu ile bulaşmanın önüne geçilmesi için önlem alınmalıdır. 

– Patates yumrularının kesilmeden ekilmesi gerekir. Eğer kesme mecburiyeti 
varsa yumruyu keserken her defasında bıçakların %3’lük sodyum hipoklorit 
trisodyum fosfat, klorin dioksit ve kalsiyum hidroksit gibi kimyasallar ile 
dezenfekte edilmesi gerekir.  

©Üftade GÜNER ©Üftade GÜNER 
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– Patates tarlalarının içindeki ve etrafındaki virüsün konukçusu olan yabancı 
otlar temizlenmelidir. 

– Tarla kontrollerinde 4-5 yapraklı dönemden itibaren incelemeler yapılarak 
virüs hastalık belirtisi gösteren veya bulaşık olduğu tahmin edilen bitkiler 
sökülerek tarladan uzaklaştırılmalıdır.  

– Hastalığa dayanıklı veya tolerant çeşitler ekilmelidir. 

– Özellikle tohumluk patates, vektörlerin bulunmadığı bölgelerde 
üretilmelidir. 

– Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

 
 
 

PATATES ÇİZGİ VİRÜSÜ 
Potato  ‘Y’  potyvirus (PVY) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Hastalık etmeni olan Patates Y virüsü, uzun ipliksi yapıda (730x11nm), tek sarmal 
RNA içeren bir virüstür. Virüs partikülleri %5.4-6.4 nükleik asit, %93.6-94.6 
protein içerir. YC (stipple streak strain, including potato virus C), Yo (common 
strain) ve YN (tobacco veinal necrosis strain) olmak üzere üç tane ırkı mevcuttur.  

Yaprakbitleriyle non-persistent olarak taşınır. Virüsün 30’dan fazla yaprakbiti ile 
taşındığı bilinmektedir. En önemli vektörü Myzus persicae’dir. Diğer vektörleri 
Aphis fabae, Aphis nasturtii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus (Nectarosiphon) 
certus, Myzus (Phorodon) humuli ve Rhopalosiphum insertum’dur. Virüs, vektör 
tarafından 60 saniyeden daha kısa zamanda alınıp, 60 saniyeden daha kısa sürede 
bitkiye taşınabilir. Vektörde enfeksiyon yeteneğini çabuk kaybeden virüsün, esas 
yayılması, vektörlerin kanatlı formları ile olmaktadır. 

Virüs, mekanik olarak ve bitkilerin birbirine teması ile taşınabilir. Etmenin 
patateste en önemli yayılma yollarından biri de yumrudur. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri, patates çeşidine ve virüs ırkına bağlı olarak değişmektedir.  

Hasta yumrulardan üretilen bitkilerde ilk belirtiler, mozaik ve kıvırcıklaşmadır. 
Daha sonra yaprak alt damarlarında kahverengileşme görülür. Böyle yapraklar içe 
doğru kıvrılır, bitkinin büyümesi gecikir (Şekil 75).  
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İlk kez enfekte olan bitkilerde belirtiler, genel olarak düzensiz mozaik ve nekrotik 
leke ve çizgiler şeklinde görülür (Şekil 76a,b,c). Bulaşık bitkiler çoğunlukla kurur, 
çıplak bir sap ve tepede bir avuç kıvrılmış yaprak görülür.  

 
Şekil 75. Patates çizgi virüsü’nün neden olduğu gelişmede gerilik ve yaprak kıvırcıklığı. 

Etmen, bitkide latent olarak kalabildiği gibi, mozaik ve koyu yeşil renkte çizgiler 
şeklinde belirti gösterebilir. Yapraklar çabuk kıvrılır, normale oranla daha 
küçüktür, alt yapraklar erken ölür (Şekil 76d,e). Hastalığın ileri safhalarında 
yaprakta kıvırcıklaşma görülür, yaprağın kırılganlığı artar, dokunulduğunda 
kolaylıkla sapa bağlı olduğu yerden kırılır ve gövdede asılı kalır. Böyle bitkilerde 
erken sararma görülür ve yumru bağlama azalır. 

Hastalık çok defa “Patates X” ve “Patates A” virüsleri ile birlikte görülür. Bu 
durumlarda yaprakta kıvırcıklaşma ve damar nekrozu daha şiddetlidir.  

PVX ile karışık enfeksiyonu sonucu olan verim kaybı, tek başına oluşturduğu 
verim düşüklüğünden daha fazla olmakta ve %50-90’lara kadar çıkabilmektedir. 
Hastalık ülkemizde patates ekilişi yapılan her yerde tespit edilmiştir.  

Domateste yapraklarda soluk renkli hafif yaprak beneklenmeleri ve şekil bozuk-
luğu görülür (Şekil 77d). Yapraklar aşağı doğru kıvrılır ve bitki sarkık bir görünüm 
alır. Şiddetli enfeksiyonlarda olgun yapraklarda damarlar arasında koyu kahverengi 
ölü alanlar, damarlar boyunca sararma, gövdede morumsu çizgiler, uç yaprakçıkta 
şiddetli nekrozlar görülür. Ayrıca bitkiler bodurlaşır. Meyvelerde herhangi bir 
belirti oluşmaz.  

Biberlerde ise damarlar boyunca damar bantlaşması meydana gelir (Şekil 77a,b,c). 
Erken enfeksiyonlarda bitki bodurlaşır. Meyve tutumu azalır. Meyvelerde pazar 
değerini düşüren kuvvetli mozaik belirtiler görülür. 

©Üftade GÜNER 
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Şekil 76. Patates çizgi virüsü’nün patates yaprağında meydana getirdiği nekrotik leke ve 

çizgiler. 

©Üftade GÜNER 
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Şekil 77. Patates çizgi virüsü’nün biber yaprağında 
(a,b,c) ve domates yaprağında (d) meydana 
getirdiği belirtiler. 

3. KONUKÇULARI 

Virüsün ana konukçusu patates olup, tütün, biber, domates, patlıcan ve ıspanak 
diğer konukçuları arasında yer alır. Hastalığın doğada devamlılığı ve vektörlerle 
ilişkileri bakımından önemli olan bazı yabancı ot konukçuları ise serçe dili 
(Stellaria media), odunsu köpek üzümü (Solanum dulcamara), köpek üzümü (S. 
nigrum) ve süs bitkilerinden petunya (Petunia hybrida)’dır. 

4. MÜCADELESİ  
─ Virüsten ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
─ Temas yolu ile bulaşmanın önüne geçilmesi için sık dikimden 

kaçınılmalıdır. 
─ Patates yumrularının kesilmeden dikilmesi gerekir. Eğer kesme mecburiyeti 

varsa yumruyu keserken her defasında bıçakların %3’lük sodyum hipoklorit 
trisodyum fosfat, klorin dioksit ve kalsiyum hidroksit gibi kimyasallar ile 
dezenfekte edilmelidir.  

─ Virüs konukçusu olan yabancı otlar üretim alanı ve çevresinden 
temizlenmelidir.  

─ Patates tarla kontrollerinde 4–5 yapraklı dönemden itibaren incelemeler 
yapılarak, virüs hastalık belirtisi gösteren veya bulaşık olduğu tahmin edilen 
bitkiler sökülerek tarladan uzaklaştırılmalıdır.  
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─ Hastalığa dayanıklı veya tolerant çeşitler tercih edilmelidir.  
─ Özellikle tohumluk patates, vektörlerin bulunmadığı bölgelerde 

üretilmelidir.  

─ Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 

 

 

PATATES  ‘X’  VİRÜSÜ 
Potato ‘X’ potexvirus (PVX) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Patates X virüsü, bükülebilir çubuk yapıda, tek sarmallı RNA (2100 kDa) içeren, 
515x13nm boyutlarındadır. Virüs partikülleri %6 nükleik asit, %94 protein içerir. 
Virüsün belirlenmiş birçok ırkı mevcuttur. 

Virüs, mekanik olarak kolaylıkla taşındığından dolayı, yaprakların birbiri ile teması 
alet ve ekipman, dikim makinaları, Patates böceği ve çekirgeler gibi ısırıcı 
çiğneyici ağız yapısına sahip böcekler ile rahatlıkla yayılır. Polen ve tohumla 
taşınmamaktadır. Ancak bulaşık tohumluk yumrular ile taşınmaktadır.  

Virüs demir, odun ve toprak gibi yüzeylerde 3 saatten 24 saate kadar canlılığını 
sürdürebilir. Bu süre içerisinde virüs bulaşık yumrulardan sağlam yumrulara 
kolayca bulaşabilir.    

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri, patates çeşidine, virüs ırkına, iklim koşullarına ve karışık 
enfeksiyonlardaki sinerjik etkileşime bağlı olarak değişmektedir.  

PVX, bazı hassas patates çeşitlerinde, yapraklarda hafif klorotik lekelenmeler ve 
renk değişimine sebep olur (Şekil 78). Bazı ırkları da nekrotik çizgilere sebep 
olabilir. Bu virüs PVY ya da PVA ile birlikte enfeksiyon yaparsa şiddetli Rugoz 
mozaik (Rugose mosaic) hastalığına yol açar. Verim kaybı da bir o kadar artar. 
Virüsün bazı ırkları şiddetli yaprak ve yumru nekrozuna yol açarak bitkiyi 
öldürebilir. Yıl içinde meydana gelen enfeksiyonların oluşturduğu belirtiler, 
sıcaklığın 38◦C’nin üzerinde olduğu zaman genellikle maskelenir.  
İlk yıl meydana gelen enfeksiyonlarda virüs genellikle birçok çeşitte belirti 
oluşturmaz. Ancak yumrulardaki bulaşıklık oranı artar. Yumrularda virüsün 
olduğuna dair herhangi bir belirti görülmez. Buna rağmen bu enfeksiyonlardan 
dolayı verimde %10–30 azalma meydana gelir. 
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Domates yapraklarında mozaik ve hafif bodurlaşmaya neden olmaktadır. Biber 
yapraklarında beneklenme, ayrıca yaprak ve gövdede şiddetli nekrozlar meydana 
gelmektedir. Tütünde ise şiddetli yaprak beneklenmesi ve/veya nekrotik lekelen-
meler oluşmaktadır.  
PVX, patates yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda yaygın olarak bulunmaktadır. 
3. KONUKÇULARI 
Virüsün ana konukçusu patates olup, tütün, biber, domates, şalgam diğer 
konukçuları arasında yer alır.  

 
Şekil 78. PVX’in patates yapraklarında meydana getirdiği hafif klorotik lekelenmeler. 

4. MÜCADELESİ 

– Virüsten ari tohumluk materyal kullanılmalıdır. 

– Hastalığa dayanıklı veya tolerant çeşitler kullanılmalıdır. 

– Patates yumrularının kesilmeden ekilmesi gerekir. Eğer kesme mecburiyeti 
varsa yumruyu keserken her defasında bıçakların %3’lük sodyum hipoklorit 
trisodyum fosfat, klorin dioksit ve kalsiyum hidroksit gibi kimyasallar ile 
dezenfekte edilmesi gerekir.  

– Patates tarlalarının içindeki ve etrafındaki virüsün konukçusu olan yabancı 
otlar temizlenmelidir. 

– Tarla kontrollerinde 4-5 yapraklı dönemden itibaren incelemeler yapılarak 
virüs hastalık belirtisi gösteren veya bulaşık olduğu tahmin edilen bitkiler 
sökülerek tarladan uzaklaştırılmalıdır.  

– Isırıcı ve çiğneyici ağız yapısına sahip böceklerle, özellikle Patates böceği 
(Leptinotarsa decemlineata Say) ile mücadele, ilgili Zirai Mücadele Teknik 
Talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 243). 
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PATATES YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ 
Potato leafroll polerovirus (PLRV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Virüs izometrik şekilli 24 nm çapında partiküllere sahiptir. Tek sarmal RNA içerir. 
Partiküllerdeki nükleik asit oranı %30, protein oranı ise %70’tir. Bu etmenin yol 
açtığı hastalık ”patates floem nekrozu” olarak da bilinir.  

Doğada yaprak bitleriyle persistent olarak taşınmaktadır. En önemli vektörü Myzus 
persicae (Sulzer)’dir. Diğer önemli vektörleri M ascalonicus Doncaster, M. ornatus 
Laing, Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach), Phorodon humuli (Schrank), Neo-
myzus circumflexus (Buckton), Aulacorthum solani (Kaltenbach), Macrosiphum 
euphorbiae (Thomas) ve Aphis nasturtii Kaltenbach’dir. Bunun yanında, bulaşık 
yumru ile de taşınır. Ancak virüs mekanik olarak ve tohum ile taşınmaz.  

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalığın belirtileri, virüsün ırkına, bitki çeşidine ve çevre şartlarına bağlı olarak 
değişmektedir. Yüksek sıcaklık virüsün aktivitesini azaltır. 

Primer enfeksiyonlarda ilk belirtiler bitkinin genç tepe yapraklarında görülür. 
Genel olarak yapraklar yukarıya doğru ve külah şeklinde içe kıvrılır (Şekil 79). Bu 
yapraklarda renk değişir. Bazı çeşitler açık yeşil-sarı, bazıları kırmızı-menekşe 
renk alır. 

Sekonder enfeksiyonlarda, yumrudan gelen bitki sağlıklılardan daha küçüktür. 
Yaşlı yapraklar kıvrılır, alt yapraklar dik ve deri gibi kalınlaşır ve sertleşir. Bazı 
çeşitlerde böyle yapraklarda nekrozlar görülebilir. Bulaşık bitkilerin gövde ve 
yumrularında floem nekrozu oluşur.  

Bazı çeşitlerin yumrularında ağ benzeri doku nekrozları görülür. Hastalıklı bitkiler, 
tüketim ve dikim değeri olmayan yumrular oluşturur. Yumrudaki belirtiler, 
hasattan bir süre sonra depoda belirgin duruma gelir, iplik şeklinde çimlenme 
görülür. 

Hastalık, verim ve tohumluk değeri üzerinde etkilidir. Primer enfeksiyonlar, 
mevsim sonunda meydana gelmişse o yılın ürünü için fazla etkili değildir. Ancak, 
ertesi yılın verimini olumsuz etkiler. Verim kaybı %50’den fazla olabilir. Ayrıca 
iplik şeklinde çimlenme nedeniyle tohumluk özelliğini kaybeder. Hastalıklı 
yumrudan meydana gelen bitkiler çok az yumru bağlar. 

Hastalık yurdumuzda patates yetiştirilen her yerde görülmektedir. 
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Şekil 79. Patates yaprak kıvrılma virüsü’nün yapraklarda meydana getirdiği 

kıvrılmalar. 

3. KONUKÇULARI:  

En önemli konukçusu patatestir. Biber, domates ve çobançantası (Capsella bursa-
pastoris) diğer konukçularıdır. 

4. MÜCADELESİ 

─ Virüsten ari sertifikalı tohumluk materyal kullanılmalıdır. 

─ Hastalığa dayanıklı veya tolerant çeşitler tercih edilmelidir. 

─ Patates yumrularının kesilmeden dikilmesi gerekir. Eğer kesme mecburiyeti 
varsa yumruyu keserken her defasında bıçakların %3’lük sodyum hipoklorit 
trisodyum fosfat, klorin dioksit ve kalsiyum hidroksit gibi kimyasallar ile 
dezenfekte edilmelidir.  

─ Virüs konukçusu olan yabancı otlar üretim alanı ve çevresinden 
temizlenmelidir.  

─ Patates tarla kontrollerinde 4-5 yapraklı dönemden itibaren incelemeler 
yapılarak virüs hastalık belirtisi gösteren veya bulaşık olduğu tahmin edilen 
bitkiler sökülerek tarladan uzaklaştırılmalıdır.  

─ Özellikle tohumluk patates üretimi vektörlerin bulunmadığı bölgelerde 
yapılmalıdır. 

─ Vektör mücadelesi, “Sebzelerde Yaprakbitleri Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır (Bkz.: Cilt III, Sayfa 286). 
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SEBZELERDE TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ 
Tobacco mosaic tobamovirus (TMV) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Tütün mozaik virüsü Tobamovirus grubuna dahil, linear tek sarmal RNA genomu 
içeren, 300x15 nm boyutlarında ve çubuk şeklinde virionlara sahip bir hastalık 
etmenidir. Virüs bitki özsuyunun mekanik inokulasyonuyla, aşılamayla ve kültürel 
işlemler esnasında bitkiler arasında temasla, tohumla ve bazı ısırıcı-çiğneyici ağız 
yapısına sahip böcek türleriyle taşınmaktadır. Etmenin çok sayıda ırkı 
bulunmaktadır.  

TMV sistemik olarak konukçunun kök, gövde ve yapraklarında bulunmaktadır. 
Ayrıca tohumun dış yüzeyinde, tohum kabuğunda ve ender olarak tohum 
endosperminde de bulunabilmektedir. TMV stabil bir virüs olup hastalıklı bitki 
artıklarında, sigara ve tütünde, yabancı otlarda, bulaşık topraklarda, uzun süre 
hastalık yapma yeteneğini sürdürebilmektedir. 

2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Hastalık belirtileri etmenin ırkına bağlı olarak farklılık gösterse de, genel belirti 
yapraklar üzerindeki renk değişikliğidir. Bu renk değişikliği açık yeşil, sarı ve koyu 
yeşil mozaik şeklindedir. Yaprak üzerindeki koyu yeşil bölgeler açık yeşil bölge-
lere göre daha hızlı gelişmekte ve bu bölgeler daha kalın ve kabarık bir görünüm 

almaktadır. Bunun sonucunda 
ise yapraklarda kıvrılma ve 
deformasyonlar medya-na 
gelmektedir. 

Virüsün bazı ırkları tarafından 
meydana gelen enfeksiyonlarda 
yaprak üzerinde nekrotik lekeler 
oluşmaktadır. Bu lekeler ileriki 
dönemlerde yaprağın kuruma-
sına neden olmaktadır. Erken 
dönemde enfekte olan bitkilerde 
gelişme geriliği ve bodurlaşma 
gözlenmektedir. Tepe yaprak-
larda küçülme ve deformasyon 
oluşmaktadır (Şekil 80). 

Bu etmenin domateste oluştur-duğu belirtiler Domates mozaik virüsü’nün 
oluşturduğu belirti-lere benzer (Bkz.: Domates Mozaik Virüsü Zirai Mücadele 
Teknik Talimatı. Cilt III, Sayfa 138). 

 
Şekil 80. TMV’nin Biber bitkisindeki belirtileri. 
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Hastalığın ekonomik önemi enfeksiyon zamanına göre değişkenlik göstermektedir. 
Genç bitkilerin enfeksiyonu sonucunda ürün kaybının %50 oranına ulaştığı 
saptanmıştır. Geç enfeksiyonlarda ise ürün kaybı %8 dolayındadır. 

TMV ülkemizde tüm sebze alanlarında yaygın olarak rastlanan bir hastalık 
etmenidir.  

3. KONUKÇULARI 

TMV’nin önemli konukçuları arasında tütün, domates, biber, patlıcan, fasulye, 
soya, sarımsak, börülce, kereviz, patates, bazı süs bitkileri ve yabancı otlar yer 
almaktadır. 

4. MÜCADELESİ 

Hastalığın kimyasal mücadelesi yoktur. 

4.1. Kültürel Önlemler  

– Başlangıç enfeksiyonlarını önlemek açısından hastalıktan ari temiz tohum 
veya dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.  

– Bu virüsün konukçusu olan bitkiler yan yana yetiştirilmemelidir.  

– Fidelikte şüpheli görülen bitkiler, hemen çevresinde bulunan bitkilerle 
birlikte sökülüp yakılmalıdır.  

– Tarlaya şaşırtılacak fideler dikkatle incelenip hasta olanlar dikimden önce 
sökülüp yakılmalıdır.  

– Bütün kültürel işlemlerden önce eller sabun ve suyla yıkanıp, kağıt havlu ile 
kurulanmalıdır ve çalışma süresince sigara ve tütün içilmemelidir.  

– Bakım işlemleri sırasında kullanılan aletler sık sık %5’lik sodyum hipoklorit 
çözeltisine batırılarak dezenfekte edilmelidir. Bitkileri bağlamak için tekrar 
kullanılacak herek, ip, tel vb. malzemeler bol sabun veya deterjan ile yıkan-
malıdır.  

– Azotlu gübreler hastalığa karşı duyarlılığı arttırdığından, dengeli ve ihtiyaca 
uygun gübreleme yapılmalıdır.  

– Hasat sonunda üretim alanı tüm bitki artıklarından temizlenmeli ve bu 
artıklar yakılmalıdır.  

– Virüsün konukçusu olmayan türlerle en az 2 yıllık ekim nöbeti uygulan-
malıdır.  
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BAKLAGİL TOHUM BÖCEKLERİ 
(Coleoptera: Bruchidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Baklagil tohumböcekleri Coleoptera takımı Bruchidae familyasına ait zararlılar 
olup, yıl içinde “tek döl veren türler” ve “çok döl veren türler” olarak iki gruba 
ayrılır.  

Tek döl veren türler 
Bezelye tohumböceği  (Bruchus pisorum L.) 
Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus Boh.) 
Mercimek tohumböceği  (Bruchus lentis Fröhl.) 
Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi Fröhl.) 
Akdeniz mercimek tohumböceği (Bruchus signaticornis Gyll.) 

Çok döl veren türler 
Fasulye tohumböceği  (Acanthoscelides obtectus Say) 
Börülce tohumböceği  (Callosobruchus maculatus F.) 

 

1.1. Tek Döl Veren Türlerin Tanımı  

Bezelye tohumböceği (Bruchus pisorum) (Şekil 81): 

Ergin, 4–5 mm boyunda, oval şekil-
de, biraz yassı, siyah renkli olup, 
üzeri gri, beyazdan açık kahveren-
gine kadar değişen kısa ve sık 
tüylerle örtülüdür. Kanat üzerinde 
ortaya yakın kısmında beyaz bir bant 
vardır. Antenler 11 segmentlidir. İlk 
dört anten segmenti ile birinci çift 
bacakların tibia ve tarsus kısmı kır-
mızı kahve, diğer kısımları siyahtır.  

Yumurta, portakal sarısı renginde, 
oval şekilde, bir ucu daha geniş ve 
yuvarlak olup 0.55–0.65 mm boyun-
dadır. Larva, krem renkte, baş koyu 
kahverengidir. Birinci dönemde bacaklı, taneye girdikten sonra bacakları kaybolur 
ve son dönemde renk kirli beyazdır. Pupa açık kahverengindedir. 

 

 

Şekil 81. Bezelye tohumböceği ergini ve zararı. 
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Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus) (Şekil 82): 
Erginin vücudu oval şekilde biraz yassılaşmış olup siyah renkli ve üzeri sarı, gri, 
koyu kahverengi ve beyaz kıllarla örtülüdür. Vücut boyu 3.5–4.5 mm’dir. Kanat 
üzerinde beyaz ince iki bant bulunur. İlk dört anten halkası ve ön bacakların tümü 
ile orta bacağın tarsusu kızılımsı açık kahverengi, diğer kısımlar siyah renktedir. 
Yumurta, oval şekilde, ilk bırakıldığında parlak, şeffaf krem renginde olup, 

zamanla bulanık beyaz ve 
donuk krem rengine dönüşür. 
Yumurta boyu ortalama 0.6 
mm’dir. Olgun larva, beyaz 
krem renginde hafif kavisli ve 
bacaksızdır. Pupa, ovalimsi 
şekilde, krem renginde, gözler 
koyu, ergine ait ağız parçala-
rı, anten ve bacaklar belir-
gindir. 

Mercimek tohumböceği (Bruchus lentis) (Şekil 83): 
Ergin genel olarak gri renkli ve 
üzeri beyazımsı lekeli olup, 3 mm 
boyundadır. İlk beş anten segmenti 
ile ön ve orta bacağın tibia ve 
tarsus kısmı açık kahveren-
gindedir. Yumurta, yuvarlağımsı 
0.3 mm boyunda olup embriyonun 
bulunduğu uç hafif kabarıktır. 
Larva, sarı-krem renkte; baş açık, 
ağız parçaları koyu kahveren-
gindedir. 

Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi) (Şekil 84): 
Ergin, 3.0-3.5 mm boyunda, vücudun yan kenarları az 
çok konkav, uzunca, basık ve silindir şeklinde; siyah 
ve kurşuni kıllarla kaplı ve beyaz tüylerle örtülüdür. 
Kanatlar üzerinde başa dönük “V” şeklinde bir bant 
vardır. İlk beş anten segmenti ile ön bacak tamamen, 
orta bacak femur başlangıcından itibaren açık kahve-
rengidir. Orta femurun açık renk oluşu ile diğer 
türlerden ayrılır. Yumurta, açık sarı renkli, oval, bir 
ucu hafifçe kabarıktır. Boyu ortalama 0.55 mm’dir. 
Larva, tombul kıvrık olup, bacaksızdır. Pupa, serbest 
pupa tipinde, pürüzsüz ve parlaktır. 

 

 
Şekil 117. Bakla tohumböceği ergini (a) ve zararı (b). 

 
Şekil 118. Mercimek tohumböceği (a) ve zararı (b). 

 
Şekil 84. Ortadoğu mercimek 

tohumböceği. 
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Akdeniz mercimek tohumböceği (Bruchus signaticornis): 
Ergin oval, koyu kahverengi olup, kanatlar üzerinde beyaz tüylerden oluşmuş bir 
veya iki bant bulunur. Vücut boyu 3.0–3.5 mm’dir. Son anten segmentinin açık 
renkli oluşu ile diğer türlerden ayrılır. Erkeklerde ise genellikle anten seg-
mentlerinin tümü açık renkli ve arka femurda belirgin bir diş vardır. Yumurta, 
portakal sarısı renginde, üzeri bal peteği görünümünde olup, bir ucu daha geniş 
silindirik şekildedir. Boyu ortalama 0.52 mm’dir. Larva yeni oluşmaya başladı-
ğında beyaz renkli, daha sonra baş kahverengiye dönüşmektedir. 
1.2. Çok Döl Veren Türlerin Tanımı 
Fasulye tohumböceği (Acanthoscelides obtectus) (Şekil 85): 
Fasulye tohumböceği ergininin vücudu uzunca oval, biraz yassı, açık veya koyu 
kahverengidir. Vücudun üzeri arkaya yatık sarı yeşil çok kısa tüylerle örtülü olup, 
açık gri tüylerle kaplı uzunca lekeler bulunmaktadır. Vücudun alt tarafı kırmızımsı 
sarı renklidir. Vücut büyüklüğü erkeklerde 3.1–4.2 mm, dişilerde 3.8–4.8 mm’dir. 
Antenleri 11 segmentli olup, ilk 4 segment ve son segmenti açık kahverengi 
diğerleri koyu kahverengidirler. Bacakları kırmızımsı kahverengindedir.  
Fasulye tohumböceği’nin erkeği 
boyca küçük oluşu ve alttan son 
karın segmentinin dış kenarı içe 
doğru yuvarlak olması nedeniyle 
dişisinden ayrılır. Dişi boyca 
daha iri, son karın segmentinin 
çizgisi düzdür.  
Yumurta, uzun ve ovaldir. Bir 
ucu sivrice, diğer ucu yuvarlak-
tır. Yumurta, ilk konduğu zaman 
saydam parlak beyaz renklidir. 
Zamanla renk donuklaşır, süt be-
yazı olur. Açılıma yakın yumur-
tanın yuvarlak ucunda larvanın kafası belirginleşir. Yumurtanın boyu 0.63–0.77 
mm’dir. 
Yumurtadan ilk çıktığı zaman larvanın gövdesi silindirik yapıda uzun olup, arkaya 
doğru gittikçe incelir, uzun tüylerle kaplıdır. Baş esmerimsi, vücut beyaz renklidir. 
Üç çift ince uzun göğüs bacağı vardır. Vücut uzunluğu 0.6–0.8 mm’dir. Yumurta-
dan çıkan larva bir süre tanenin üzerinde dolaştıktan sonra, tane kabuğunu oyarak 
bir galeri (tünel) açar ve orada beslenir. Bu sırada larvanın gövdesi silindirik olup 
yay gibi kıvrıklaşır, ayaklar kaybolmuştur. Bu haliyle larva 1. dönem larvadan çok 
farklıdır. Son dönem larvanın vücut uzunluğu 3–3.5 mm’dir.  
Pupa, tane kabuğunun hemen altındaki bir odacıkta oluşur. Bu durum tane kabuğu 
üzerinde yuvarlak yağ lekesine benzer renk değişimi ile kolayca anlaşılır. Zamanla 
lekenin rengi esmerleşir. İlk zaman parlak beyaz olan pupa rengi zamanla 

 
Şekil 85. Fasulye tohumböceği ergini (a), zararı (b).  
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koyulaşıp matlaşır ve kirli sarımsıdan açık kahverengine dönüşür. Pupa boyu 2.9–
4.6 mm’dir.  
Börülce tohumböceği (Callosobruchus maculatus) (Şekil 86): 
Uçan ve uçmayan olmak üzere iki formu vardır. 
Uçucu formdaki ergininin vücudu oval şekildedir ve üzeri kızıl kahve, parlak sarı 
ve beyaz tüylerle örtülmüştür. Anten segment-lerinin ilk dördü kızıl, diğerleri siyah 
renkli, erkekte yedinci halka genişlemiş biçimdedir. Kanat dikdörtgen şeklindedir. 
Kanadın üst kısmında küçük, fazla belirgin olmayan, ortada yan kenarlara doğru 
genişlemiş oldukça büyük ve uç kısımda olmak üzere siyaha yakın koyu üç leke ile 
süslenmiştir. Bacaklar kızıl kahve renklidir. Vücut uzunluğu ortalama erkekte 2.7 
mm, dişide ise 2.9 mm’dir. 

 
Şekil 121. Börülce tohumböceği ergini (a) ve zararı (b). 

Uçucu olmayan formun dişisinde zemin rengi hemen hemen siyahtır ve bu nedenle 
üzerini kaplamış olan sarı ve beyaz kıllar gri gibi görünür. Kanattaki orta siyah leke 
uzamıştır. Uç kısmında beyaz enine bir bant bulunur. Son segment büyük olup, 
üzerinde uzunluğuna beyaz bir bant bulunur. Erkekte ise bu farklılık az belirlidir. 
Vücut uzunluğu erkekte ortalama 2.4 mm, dişide 3.2 mm’dir.  
Börülce tohumböceğinin yumurtası yuvarlağa yakın, bir ucu daha sivri biçimde, 
kreme yakın renktedir. Zamanla sedef görünüşünü alır ve daha sonra donuklaşır. 
Yumurta boyu 0.26–0.32 mm’dir. Yeni çıkan larva uzun bacaklara ve toraks 
plakasına sahiptir. Yumurtadan çıkar çıkmaz taneye girer, beslendikten birkaç gün 
sonra deri değiştirir ve bacaklarla tüyler kaybolur. 
1.3. Tek Döl Veren Türlerin Yaşayışı  
Tek döl veren Bezelye, Bakla ve Mercimek tohumböceklerinin erginleri, konuk-
çularının çiçeklenme devresinde görülürler ve doğada çiftleşerek, yumurtalarını 
tohumları şekillenmiş yeşil kapsüllere bırakırlar. Embriyonun gelişmesi ile 
meydana gelen larva, yumurtayı kapsüle yapıştıran salgı maddesini ve kapsül 
kabuğunu delerek tohuma girer.  
Tohuma giren larvanın gelişimi, özlü körpe tohumların olgunlaşmasına paraleldir. 
Tohumda beslenen larva, olgun larva devresinde pupa olmadan önce, tohum 
kabuğuna doğru ilerleyerek, kabukta daire şeklinde şeffaf görünüşteki kapak 
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arkasında pupa olur. Meydana gelen ergin bu kapağı itmek suretiyle tohumu terk 
ederek, ağaç kabukları arasında, ambarın kuytu yerlerinde, çuval kıvrımlarında 
kışlar veya tohum içinde diyapoz halinde kalır. Yılda 1 döl verirler. 
1.4. Çok Döl Veren Türlerin Yaşayışı  
Çok döl verenler Fasulye tohumböceği ve Börülce tohumböceği’dir. 
Fasulye tohumböceği: Tarlada mayısın ilk haftasından itibaren görülür. Bunlar 
ambarlardaki üründen uçup gelen veya kışı tabiatta saklı yerlerde geçiren 
erginlerdir. Temmuzun ilk yarısından sonra, fasulye tarlalarında kapsüller 
kurumaya başlar. Bu dönemde dişi, fasulye kapsülünü üstünden yemek suretiyle 
açtığı bir delikten veya kapsül üzerindeki çatlaklardan yumurta borusunu sokarak 
kapsülün çeperine veya tanelerin üzerine tek tek veya 4-20’lik kümeler halinde 
yumurtalarını bırakır. Bir dişi 41–108 adet arasında yumurta koyabilir.  
Yumurtalar ortalama 25°C sıcaklıkta 6 günde açılır, çıkan larva taneye girer, larva 
dönemi 20–26 gün sürer, 9–12 gün devam eden pupa dönemi sonunda, ergin 
fasulye kabuğunda yuvarlak bir kapakçık açarak dışarı çıkar. Eğer hasat gecikmişse 
fasulye kapsülünü delerek uçar. Hasat olgunluğuna gelmiş kapsülleri arar ve içine 
yumurta bırakır.  
Fasulye tohumböceği, Marmara Bölgesi’nde 1.5–2 dölü tarlada, diğerleri ambarda 
olmak üzere yılda ortalama 5, Orta Anadolu’da 4–5, Ege ve Karadeniz’de 3–5, 
Güneydoğu Anadolu’da 3–4 döl verir. 
Börülce tohumböceği: Erginler yumurtalarını tarlada olgun kapsüllere, ambarda 
kuru tohumlara bırakırlar. Tohum içindeki gelişme birinci gruptaki gibidir. Ancak 
ergin diyapozu yoktur. Çıkan erginler tekrar yumurta bırakırlar. Böylece yeni 
nesillerin devamlı çoğalmaları ile çok bulaşık bir tohumda, çeşitli devrelerde olan 
larva, pupa ve çıkmaya hazırlanan ergin görmek her zaman için mümkündür. 
Larvaların gelişebilmeleri, tohum içindeki su miktarı ile ambar sıcaklığına ve 
orantılı neme bağlıdır.  
Börülce tohumböceği, Marmara Bölgesi’nde yılda 6, Karadeniz ve Ege’de 3–5, 
Güneydoğu Anadolu’da 3–4 döl verir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI    
Baklagil tohumböceklerinin larvaları, konukçuları olan baklagil taneleri içinde bes-
lenmeleri süresince, oyuklar meydana getirerek tanenin besin değerini düşürdükleri 
gibi dışkı ve vücut artıkları ile de kirletirler. Çok döl veren türlerin devamlı 
üremeleri sonucu, delinmiş ve içinin büyük kısmı yenilerek besin değerlerini 
tamamen yitirmiş olan taneler, hayvan yemi ve gübre olarak dahi kullanılmazlar. 
Baklagil tohumböcekleri, larvaları beslenmeleri sonucunda tanelerde kalite, 
çimlenme gücü ve ağırlık kayıplarına neden olurlar. Bu şekilde zarar görmüş, iç ve 
dış piyasada önemli yeri olan baklagillerin, pazar değeri de düşer. 
Baklagil tohum böcekleri, Ülkemizin baklagil ekimi yapılan tüm bölgelerinde 
yaygın olarak bulunmaktadır. 
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3. KONUKÇULARI   
Bezelye tohumböceği  : Bezelye 
Bakla tohumböceği     : Bakla ve fiğ 
Mercimek tohumböceği : Mercimek ve fiğ 
Börülce tohumböceği   : Börülce, nohut, bezelye 
Fasulye tohumböceği   : Fasulye, börülce, nohut mürdümük 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Ege ve Marmara Bölgesinde Triaspis thoracica (Turtis) (Hym.: Trichogramma-
tidae)’in Bakla tohumböceği, Bezelye tohumböceği ve Mercimek tohumböceği’nin 
larva ve pupa parazitoidi olduğu tespit edilmiştir. 
Dinarmus laticeps (Ashmead) (Hym.: Trichogrammatidae) Bezelye tohumböceği 
ve Mercimek tohumböceklerinin larva parazitoididir. Ayrıca Baklagil tohumböcek-
lerinin asalağı olan Pyemotes (=Pediculoides) ventricosus Newp.’un kültürleri 
bozduğu ve popülasyonu kontrol edecek güçte olmadığı saptanmıştır. Ayrıca 
Anysopteromalos calandiae Howart. (Hym.: Pteromalidae) Callosobruchus 
maculatus F.’un parazitoidi olup, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde 
saptanmıştır. 
5. MÜCADELESİ 
Baklagil tohumböceklerine karşı tarla mücadelesinden sonra, ambarda çoğalan 
türlerin zararını önlemek amacı ile ambar mücadelesi de uygulanır. 
5.1. Kültürel Önlemler  
Geç ekilen fasulyelerde, zararlının tarlada bulaşma oranı erken ekilenlere göre çok 
az olmaktadır. Bu nedenle ağır zarar görülen bölgelerde geç ekim yapılması 
önerilir. 
Hasadı geciktirilmiş ve hasat edilerek tarlada yığınlar halinde bırakılarak harmanı 
gecikmiş fasulyelerde, geçen süre ile orantılı olarak bulaşma çok fazla olmaktadır. 
Bu nedenle hasat ve harmanın geciktirilmeden yapılarak; ürünün, temizliği 
önceden yapılmış ambara çuvallar içinde alınmasına özen gösterilmelidir. Hasat 
sonrası tarlada kalan artıklar pullukla derine gömülmeli veya yakılmalıdır. 
Temiz tohumluk kullanılmalıdır. Tarladaki gerekli önlemleri alınmış ürün, çuvallar 
içinde, temizliği yapılmış, ilaçlanmış, pencerelerine kafes telleri takılmış ambara 
yerleştirilir. Ayrıca ambara bulaşık ürün, çuval veya malzeme konulmamalıdır. 
5.2. Kimyasal Mücadele   
Tek döl veren türlerde yapılacak ürün fümigasyonununda amaç, tohumluk olarak 
kullanılan ürünlerden tarlaya intikal edecek bulaşmaları engellemektir. Çok döl 
veren türlerde ise, tarlada yapılacak uygulama depoya intikal edecek üründeki 
zararlı popülasyonunu düşürmek amacı ile yapılır. Zararlının depoda çoğalmasını 
önlemek için hasat sonrası ürünün fümige edilmelidir. 
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5.2.1. İlaçlama zamanı 
Tarla ilaçlamaları: 
Tek döl veren türlere karşı tarla ilaçlamaları: Tarlada yılda tek döl veren 
Baklagil tohumböceklerine karşı mücadele, bitkiler çiçeklenme başlangıcında iken 
yapılır. Gerekirse 10 gün ara ile ikinci uygulama yapılabilir. 
Çok döl veren türlere karşı tarla ilaçlamaları: Çok döl veren Fasulye tohumbö-
ceği ile bulaşık olduğu bilenen sahalarda fasulye çeşidinin gelişmesi ve ekim 
zamanı göz önünde tutulmak kaydı ile fasulye bitkilerinde alt kapsüller kuru oluma 
girer girmez, önerilen ilaçlardan birisiyle 10–14 gün ara ile 2–3 ilaçlama yapılarak 
tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir. Alt kapsüllerin kurumasından hasat ve 
harmana kadar geçen süre iyice hesaplanmalı ve ilaçlama aralıklarının ona göre 
ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Tarla ilaçlamasında etki %100 olmadığından, 
zararlı ile bulaşık olan alanlardan elde edilen ürünlerde muhakkak ambar ilaçlaması 
yapılmalıdır. 
Depo ilaçlamaları:  
Her zaman yapılabilir. Ancak depo boş iken, ürün konulmadan 15–20 gün önce 
ilaçlamanın yapılması gereklidir. 
Koruyucu amaçlı ürün ilaçlaması:  
Bu ilaçlama ambarlarda döl vermeye devam eden türlerin zararını önlemek amacıy-
la, ürün ambara konulurken uygulanır. Burada uygulanacak teknik, ilaçla ürünün 
homojen karışımını sağlayacak yeterlikte olmalıdır. Bunun için küçük miktar-
lardaki bakliyat için ilaçlama bidonları amaca uygun olarak kullanılır. Bidon içine 
ilaçlanacak hububat ve yeterli ilaç konulduktan sonra bidon 4–5 dakika süreyle 
çevrilir. Bundan sonra ürün alınarak ambara konulur. İlaçlanacak ürün miktarı fazla 
ise birer tonluk partiler halinde ilaçlanır. Bu miktar hububat, uygun bir örtü üzerine 
dökülür. Yeterli miktardaki ilaç, yığın üzerine homojen bir şekilde dağıtılır. Daha 
sonra yığın kürekle 5–6 kez aktarılarak karışım sağlanır ve ürün ambara alınır.  
Ürün fümigasyonu:  
Hasattan önce bulaşma saptanmış baklagil tohumlarının hasattan hemen sonra çok 
döl veren tohumböceklerine karşı fümige edilmesi en uygundur. Şayet bu 
yapılmamış ise üründe zarar veya zararlı görüldüğünde hemen fümigasyon 
yapılmalıdır. 
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 
Tarla ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, 
otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılmalıdır. Boş ambar ilaçlamasında 
sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  
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5.2.4. İlaçlama tekniği 
Tarla ilaçlaması: Sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü serin ve durgun bir 
havada tarladaki bitkilerin her tarafının özellikle tüm kapsüllerin ilaçlanmasına 
özen gösterilerek yapılmalıdır. 
Depo ilaçlaması: Boş ambarı ilaçlamaya başlamadan önce ambarın her tarafı sert 
bir süpürge ile iyice süpürülerek toplanan süprüntüler yakılır. Bütün delik ve 
çatlaklar gözden geçirilerek onarılır. Ambarın her tarafının yüzey ölçüleri hesap 
edilerek, kalibrasyondan sonra cetvelde belirtilen ilaçlardan biri (su emen yüzeyler 
için WP, su emmeyen yüzeyler için EC) yüzeye püskürtülür. Tavsiye edilen ilaç 
miktarı, m2 üzerinden hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere 
püskürtülmelidir. 
Koruyucu ürün ilaçlaması: Tohum ilaçlamalarında kullanılan ilaçlama bidonuna, 
10 kg ürüne önerilen ilaç üzerinden hesap edilerek, her ikisi birlikte konulduktan 
sonra, bidon 4-5 dakika çevrilerek ilacın ürüne iyice karışması sağlanır. Bu süre 
sonunda ürün bidondan alınarak ambara konur. Az miktarda Baklagil tohumları 
için bu yöntem uygulanır. Çok miktardaki ürün için ise daha pratik olan şu metot 
tercih edilmelidir. 
İlaçlanacak ürünün bir ton kadarı düz bir yere ince bir tabaka halinde serilir. Bir 
tarafı tuzluk gibi delinmiş konserve kutusu veya bir elek içine toz ilaç koyularak, 
yere yayılan ürün için tavsiye edilen doz, eşit gelecek şekilde her tarafa serpilir. 
Karşılıklı iki kişi kürekle bu serili ürünü aktararak, ilacın ürüne iyice karışmasını 
sağlarlar. İlaçlanan bu tohumlar ambara konulur. Böylece depolanacak olan ürün 
birer tonluk partiler halinde ilaçlanmış olur. İlaçlama rüzgârsız havada açık bir 
yerde yapılmalıdır. 
Ürün fümigasyonu: Metil bromid fümigasyonu, depolarda, fümigatuvarlarda veya 
çadır altında uygulanır. Çok düşük sıcaklıklarda gaz haline dönüşmesi nedeniyle 
düşük sıcaklıklarda uygulanır. Gazlama süresi 24 saattir. 
Hidrojen fosfür etkili maddeli fümigantlar çadır altında ve yapı bakımından uygun 
gaz kaçırma olanağı olmayan, iyi bandajlama yapılabilen depolarda; hacim, ton ve 
çuval üzerinden gerekli miktarlardaki doz hesaplanarak, yığın ve çuval içlerine 
veya çuval aralarına bırakılmak suretiyle uygulanır. Gazlama süresi sıcaklığa bağlı 
olarak; 10°C’nin altında Hidrojen fosfür ile fümigasyon yapılmaz. 

─ 10-15°C’de 5 gün 
─ 16-20°C’de 4 gün 
─ 20°C’nin üstünde 3 gün’dür. 

Fümigasyona ait ayrıntılı bilgi, "Depolanmış Ürün Zararlıları Zirai Mücadele Tek-
nik Talimatı”nda yer alan "Hidrojen Fosfür, Metil Bromid ve Diklorvos Etkili 
Maddeli Preparatların Depolanmış Ürün Zararlılarına Karşı Fümigasyon Yöntemi-
ne Göre Uygulaması Zirai Mücadele Teknik Talimatı”nda verilmiştir (Bkz.: Cilt I, 
Sayfa 248). 
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BİBER GALSİNEĞİ 
Asphondylia capparis Rübsaamen (=A. capsici) 

(Diptera: Cecidomyiidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginlerin başı siyah ve iridir. Başın üst kısmı gri kül rengidir. Antenleri gri 
kahverengi, 11 segmentli ve iplik şeklinde olup, uzunluğu vücudunun yaklaşık iki 
katıdır. Vücut yaklaşık 2 mm boyundadır (Şekil 87a). Larva krem renginde ve 
bacaksızdır (Şekil 87b). 

 

 
Şekil 87. Biber gal sineği ergini (a), biberde açtığı oyuk içinde beslenen larvası (b) 

ve zarar şekli (c,d). 

Yumurtalar gözle zor görülecek kadar küçük, 0.5 mm uzunlukta, beyaz renkte ve 
elips şeklindedir. 

Zararlı, gerek bitki üzerinde, gerekse yere düşen meyvelerde kışı larva veya pupa 
halinde geçirir. Kışın ılık geçtiği yıllarda zararlının larva, pupa ve ergin 
dönemlerini görmek mümkündür. Ancak, sıcaklığın düşük olması nedeniyle larva 
ve pupa dönemleri daha uzundur. 

İlkbaharda biber fideleri tarlaya dikildiğinde veya kışı tarlada geçirmiş olan bitkiler 
tomurcuklanmaya başladığında, dişiler yeni oluşmuş tomurcuklara yumurtalarını 
koymaya başlar. Yumurtaların açılma süresi, haziran-ağustos aylarında 2–5 
gündür. Çiçek tomurcuklarından meyve oluşmaya başladığı dönemde yumurtadan 
çıkan larvalar meyve içini yiyerek beslenir. Biber galsineği, ergin dönemi hariç 
diğer bütün dönemlerini biber meyvesi içinde geçirir. 

a b 

c d e 

©Mehmet KEÇECİ 

©Mehmet KEÇECİ ©Mehmet KEÇECİ 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvaların çiçek tomurcuklarında beslenmesi sonucunda tomurcukların çoğu 
dökülür. Dökülmeyen tomurcuklardan oluşan meyvelerde larvanın bulunduğu 
kısım şişkinleşir ve deforme meyveler meydana gelir. Renk açılmaları olur ve 
meyve şeklini kaybeder (Şekil 87c,d,e). Ürünün kalite ve kantite değeri düşer.  
Turfanda biber yetiştiriciliğinde önemli olabilmektedir. Hatay, Adana ve İçel 
illerinde görülmektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Yalnız biberde zararlıdır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Parazitoitleri: 

Torymus asphandizhae Gahan. (Hym.: Torymidae) 
T. dauci Wolk    (Hym.: Torymidae) 
T. socius Mayer   (Hym.: Torymidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Tomurcuklanmış fideler kontrol edilmeden tarlaya dikilmemelidir. Tarlada yere 
dökülen enfekteli tomurcuklar ve meyveler toplanıp yok edilmelidir. Hasat 
döneminin sonunda tarlada biber bitkisi artıkları bırakılmamalıdır. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
Zararlıya karşı kimyasal mücadelede yeşil aksam ilaçlaması uygulanır. 
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Bitkide 100 tomurcuğun 5-8’i bulaşık bulunduğunda veya 2-3 larvaya 
rastlandığında mücadeleye başlanmalıdır. 
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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
5.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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DOMATES PAS AKARI 
Aculops lycopersici (Massee) 

(Acarina: Eriophyidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  
Erginlerin dorsal kısmı hafif kambur, ince uzun, iğ şeklinde ve sarımsı beyaz 
renktedir. Dişiler 150-180 µm, erkekler ise 140-150 µm boyundadır. Zararlı gözle 
görülemeyecek kadar küçüktür (Şekil 88). 
Kışı, tarladaki bitki artıkları arasında geçirir. 
Gelişmesi için optimum koşullar 26.5°C 
sıcaklık ve %30 orantılı nemdir. Sıcaklığın 
yüksek ve orantılı nemin düşük olması 
zararlının çoğalmasını hızlandırır. Optimum 
koşullarda yumurtaların açılma süresi 2 
gündür. Birinci nimf dönemi 1 gün, ikinci 
nimf dönemi ise 2–3 gün sürer. Gelişmesini 
6–7 günde tamamlar. Dişiler, yumurtlama 
sırasında yaprak üzerinde sabit kalırlar. Yumurtalarını yaprak tüyleri arasına, 
yapraktaki küçük yarıklar içine veya yaprak damarı boyunca bırakır. Birinci dönem 
nimfler, gelişmeleri boyunca çok az hareket eder. Zararlı yaz boyunca üremeye 
devam ederek çok sayıda döl verir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Konukçularının gövde, yaprak ve meyvelerinde beslenir. İlk zarar belirtileri bitki 
gövdesinin alt kısmında ve alt yapraklarda görülür. Daha sonra yukarı doğru 
yayılma gösterir. Zarar gören yaprakların rengi parlak kahverengi veya kızılımsı 
olup kavrulmuş gibi sert ve gevrektir (Şekil 89a,b).  

Alttan itibaren yapraklarda kurumalar ve gövde üzerinde çatlamalar olur ve 
büyüme durur. Domates bitkisinin gövde Şekil 89c) ve meyvelerinde yağlımsı, 
bronz bir renk değişimi görülür. Meyvelerin üzeri sertleşerek çatlamalar meydana 
gelir. 
Patateste, domateste olduğu gibi gövdede bronzlaşma görülmez. Patates yaprak-
larında kurumalar olabilir ve yoğun bulaşmalar sonucunda bitkiler ölür. 
Patlıcanda ise yapraklarda kıvrılma ve yaprak epidermisi üzerindeki tüylerde koyu 
kırmızı renklenmeler olur. Bitki canlılığını sürdürür ancak meyvelerde şekil 
bozukluğu görülür. 
Domates pasakarı Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde açıkta ve örtüaltında 
yetiştirilen domateslerde önemli zarara neden olur. 
 

 
Şekil 88. Domates pas akarı ergini. 
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Şekil 89. Domates pas akarı’nın domates bitkisindeki zarar şekli. 

3. KONUKÇULARI  
Domates, patlıcan, patates, biber gibi sebzelerin yanında; tütün, süs bitkilerinden 
petunya ve yabancıotlardan Solanum nigrum L., S. sodomeum L., Datura inoxia 
Mill. D. stramonium L. konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  
Ege Bölgesi’nde zararlının predatörü olarak Pronematus ubiquitus (McG.) 
(Acarina: Tydeidae) bulunmuştur.  
5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler  
Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle fideliğin 
çevresinde zararlının konukçusu olan kültür bitkileri ve yabancı otların 
bulunmamasına dikkat edilmelidir. Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı ve 
özellikle domates tarlalarını çevreleyen alanlardaki zararlının konukçusu olan 
yabancı otlar doğal düşmanlar yönüyle incelenerek buna göre uygulama yapılır. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Örtüaltında veya tarladaki bitkiler gözden geçirilir. Bitkilerin özellikle toprağa 
yakın kısımları incelenerek, pas rengini alan bitkilerden yaprak örnekleri alınır. 
Yapraklar stereo binoküler mikroskop altında incelenerek zararlı aranır. Zararlının 
görüldüğü bitkiler ve çevresinde lokal uygulama yapılır. İki veya üç gün aralıklarla 
bitkiler incelenir ve yayılma olması halinde tüm tarla ilaçlanır. 
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

a b c ©Aydemir BARIŞ ©Aydemir BARIŞ ©Aydemir BARIŞ 
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
5.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 
 

ENGİNAR KURDU 
Phragmacossia albida (Ersch.)  

(Lepidoptera: Cossidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Kelebeklerin ön kanatları açık bej renginde olup üzerinde düzensiz serpiştirilmiş 
küçük kahverengi noktalar bulunur. Alt kanatları krem renginde ve lekesiz olup 
kenarlarında aynı renk saçaklar vardır. Kanat açıklığı, dişilerde 55–65 mm, 
erkeklerde ise 39-58 mm’dir. Baş, toraks ve abdomenin üzeri açık bej tüylerle 
kaplıdır (Şekil 90a).  
Yumurtası elips şeklindedir ve ilk bırakıldığında krem olan rengi, açılacağına yakın 
kahverengiye döner (Şekil 90b).  

 

 
Şekil 90. Enginar kurdu ergini (a), yumurtaları (b), larvası (c) ve pupası (d). 

b 

c d 

©Nebile KAYA ©Nebile KAYA 
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Larvaları yumurtadan çıktığında krem renginde olup, üzerinde enine kahverengi 
çizgiler bulunur. Son dönemde larva, oldukça iri ve beyaz renklidir (Şekil 90c). 
Pupası ise kızıl kahverenginde olup boyu 23–30 mm’dir (Şekil 90d). 

Kışı enginar kökleri içinde larva halinde geçirirler. Mart ayının sonundan itibaren, 
toprak sıcaklığının 15°C’nin üzerine çıkmasıyla birlikte larvalar diyapozdan 
çıkarak beslenmeye başlar. Gelişmesini kök içinde tamamlayan larva, yine kök 
içinde pupa olur. Ergin uçuş periyodu haziran sonu ile ağustos sonu arası olup en 
yoğun uçuş 15 Temmuz–15 Ağustos tarihlerindedir. Bitkilerin kök boğazı ve 
köküne yakın yerlere bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar taze sürgün, çatlak ve 
memeciklerden bitkiye girerek beslenmeye başlar. Gelişme kasım ayına kadar 
sürer. Zararlının 9 larva dönemi vardır. Toprak ve hava sıcaklıklarının düşmeye 
başlaması ile larva, kök içinde bir kokon örerek diyapoza girer. Yılda 1 döl verirler. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Larvalar enginar kökleri içinde galeri açarak beslenir. İçinde bulundukları gözün 
kurumasına ve köklerin içinin oyularak çürümesine neden olurlar. İçi oyulan, 
gözleri körelen bitki kökü bir süre sonra çürür. Böylece 8–10 yıl ürün vermesi 
gereken bitki, 5–6 yılda kurumaktadır. Kuruyan bitkilerin yerine yenisinin dikilip, 
bunların ürün vermesi ise 2–3 yılda gerçekleşebilmektedir. Böylece o tarlada 5–7 
yıllık bir ürün kaybı meydana gelmektedir.  
Ege Bölgesi’nde enginar yetiştirilen alanlarda görülür. 
3. KONUKÇULARI 
Enginardan başka konukçusu bilinmemektedir, ancak Sığırkuyruğu (Verbascum 
nigrum L.) üzerine yumurta bıraktığı saptanmıştır.  
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Doğada larva parazitoiti olarak Glyptomorpha siculus Marshall. (Hym.: 
Braconidae) ve Beauveria bassiana (entomopatojen fungus) bulunmuş ancak 
bunların etkinliklerinin çok düşük olduğu belirlenmiştir. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Yaz sonunda ayırma ve boğaz doldurma işlemleri yapılırken kesilen köklerde larva 
görülmesi durumunda bu kökler yakılarak yok edilmelidir. Bulaşık tarlalardan çelik 
alıp, başka tarlaya dikilmemelidir. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Ağustos ayı içinde veya eylül ayı başında bitkilerin sulanmasıyla uyandırma işlemi 
yapılıp bitkide özsu sirkülasyonu başladığı zaman birinci ilaçlama, bundan 15 gün 
sonra 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. İlaçlama tekniği 
İlaçlama sulama suyu şeklinde uygulandığından 100 litre su için gerekli olan ilaca 
75 ml terebentin ilave edilir. Terebentin, ilacın bitkiye nüfuzunu arttırır. Hazırlanan 
ilaçlı sudan her bir bitkinin kök boğazı çevresine 2 litre dökülür. İlaçlama 15 gün 
sonra tekrarlanır. 

 
 

ENGİNAR YAPRAK BÖCEĞİ 
Sphaeroderma rubidum Graells.  

(Coleoptera: Chrysomelidae) 
  
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Erginin vücudu yarım küre şeklinde, kırmızı renkli ve parlak olup üzeri çok ince 
noktalıdır. Baş küçük ve gözler siyahtır. Erginler 4–5 mm’dir (Şekil 91). 
Yumurtası elips şeklinde, krem veya beyaz renklidir. Larvası sarımsı beyaz renkte 
olup, baş, pronotum ve bacakları açık kahverengidir. Toprakta odacıklar içinde 
bulunan pupası açık kahverengidir. 
Kışı larva halinde yaprak döküntü-
leri arasında veya toprakta geçirir. 
Larvalar mart ayının ortalarında top-
rağın 1–3 cm derinliğinde pupa olur.  
Erginlerin, mayıs ayı başında top-
raktan çıkarak yaprak ve tomur-
cuklar üzerinde beslendiği görülür. 
Haziran ayı başlarında beslenmeleri 
azalır ve yazı geçirmek üzere top-
rağa veya çevredeki yabancı otlara 
geçerler. Ekim ayı sonuna kadar ha-
reketsiz bir dönem geçiren erginler 
tekrar canlılık kazanarak kasım ayın-
dan itibaren çiftleşmeye başlarlar. Dişiler çiftleştikten 5–6 gün sonra yumurtalarını 
yaprakların alt yüzüne ve genellikle damar diplerine tek tek bırakırlar. Erginler, 
tarlada aralık ayına kadar görülür. Yumurtadan çıkan larvalar hemen yaprak damarı 
içine girerek bir süre beslendikten sonra yaprak dokusuna geçer. Yılda 1 döl 
verirler.  

 
Şekil 91. Enginar yaprak böceği erginleri. 

♂ ♀ 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Erginler, enginar yaprakları ve tomurcukları üzerinde beslenirler. Yaprakların üst 
yüzünü alt epidermisi bırakarak yerler ve yaprağı delik deşik yaparlar. Larvalar 
yaprağın etli dokusunda beslenir ve galeri oluşturarak zarar yaparlar. 
Ege Bölgesi’ndeki enginar yetiştirilen yörelerde bulunur. 
3. KONUKÇULARI 
Konukçuları enginar, yabani Compositae, şeftali ve ayvadır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler  
Bulaşık yaprak ve bitki artıklarının temizlenerek tarladan uzaklaştırılması 
gereklidir. 
5.2. Kimyasal Mücadele 
Önerilen bir kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. 

 
 

FASULYE KAPSÜL KURTLARI 
Etiella zinckenella Tr. (Lepidoptera: Pyralidae)  
Lampides boeticus (L.) (Lepidoptera: Lycanidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Etiella zinckenella:  
Ergini grimsi renkte küçük bir kelebektir. Kanat açıklığı 20–22 mm’dir. Ön 
kanatlar üzerinde, toraksa yakın kısımda uzunlamasına koyu sarı renkte bir şerit ve 
dış kenar boyunca ince beyaz bir şerit bulunur. Arka kanatlar daha açık gri renkte 
ve lekesizdir (Şekil 92a,b). Yumurtaları, şeffaf, beyaz renkte olup boyu 1 mm 
kadardır. Larvaların baş kısmı kahverengi, vücut yeşilimsi erguvani renkte ve vücut 
segmentleri üzerinde kahverengi çizgiler vardır (Şekil 88c). Olgun larvanın boyu 
15 mm kadardır. 
Larva dönemi 25°C de 12–14 gündür. Doğada larvalar nisandan eylüle kadar 
görülür. Gelişmesini tamamlayan larva kendini toprağa atarak 3–4 cm derinlikte 
pupa olur. Pupa yeşilimsi kahverengidir. Pupa süresi 9–10 gündür. Ekolojik 
koşullara göre yılda 2–3 döl verebilir. Kışı toprakta olgun larva veya prepupa 
halinde kokon içinde geçirir. 
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Lampides boeticus:  

Erginlerin kanatlarının üst yüzeyi metalik mor renkte veya daha açık tonlarında, 
kanatların alt yüzeyi bej renginin tonlarında ve kanat açıklığı 28–30 mm’dir. Ön 
kanatlar lekesizdir. Arka kanatlardaki dış alan kenar çizgisinin alt ucunda 2 küçük 
siyah nokta ve bu noktalar arasından uzanan küçük, kuyruk şeklinde bir uzantı 
vardır. Vücut kahverengindedir (Şekil 93a,b). Yumurtaları 1 mm kadar olup, şeffaf 
beyazdır. Larvaları sarımsı-yeşilimsi ve kıvrıktır (Şekil 93c). Olgun larva yaklaşık 
10 mm kadardır. Doğada erginleri haziran ayından eylüle kadar görmek 
mümkündür. 

Çiçek tomurcuklarına bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar, ilk iki döneminde 
çiçeklerin anterleriyle beslenirler. 3. ve 4. dönem larvalar ise çiçek ve kapsüllerde 
beslenirler. Olgun larva kendini toprağa atarak, beyaz iplikçiklerden ördüğü kokon 
içinde pupa olur. 

Her iki türde de dişiler yumurtalarını çoğunlukla konukçularının çiçek çanak 
yapraklarının alt yüzeyine, çok az da olsa kapsül yüzeyine ve çiçeklere tek tek 
bırakırlar. Yumurtalardan çıkan larvalar çiçekler veya kapsüller içine girerek, çiçek 
içindeki dişi ve erkek organları, kapsül içindeki yeşil taneleri yiyerek beslenirler.  

 
Şekil 92. Etiella zinckenella ergini (a,b) ve larvası (b). 

 
Şekil 93. Lampides boeticus ergini (a,b) ve larvası (c). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Her iki türün zarar şekli, birbirine çok benzer. Larvaları çiçeklerde veya kapsüller 
içinde beslenerek zarar yaparlar. Hasar görmüş çiçeklerin kapsül bağlaması 
mümkün olmadığı gibi kapsül içine giren larva, tanelerin tümünü yediği için 
doğrudan ürüne yönelik bir zarar söz konusu olup zarar oranı %5-70’dir. 

a b c 

a b c 
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Ege, Trakya, Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki bakla-
gil üretimi yapılan yerlerde yaygındır. 
3. KONUKÇULARI  
Baklagillerden fasulye, börülce ve mercimekte beslenirler. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI  
E. zinckenella’nın larva parazitoitleri: 

Chelonus oculator Panzer  (Hym.: Braconidae) 
Cardiochhiles brachialis Randoni  (Hym.: Braconidae)   
Diadegma oculeata (Bridge)  (Hym.: Ichneumonidae) 
Sinophorus nigretellus (Ths)  (Hym.: Ichneumonidae)  
Bathyplectes sp.  (Hym.: Ichneumonidae) 

5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler  
Tarlada bitki artıklarının bırakılmaması, hasattan sonra derin sürüm yapılması ve 
ekim nöbeti zararlı popülâsyonunu azaltıcı faktörlerdir. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanır. 
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Birinci ilaçlama çiçeklenme başlangıcında, kelebek uçuşları devam ediyorsa birinci 
ilaçlamadan 15 gün sonra ikinci uygulama 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 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
5.2.4. İlaçlama tekniği 

İlaçlamalar sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Kullanılan ilacın etki durumuna 
göre kırmızıörümcek yönünden kontroller yapılmalı ve gerekirse önlem alınma-
lıdır. Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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HAVUÇ SİNEĞİ 
Psila rosae F.  

(Diptera: Psilidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginleri parlak yeşil-siyah renkli sineklerdir. Boyu 4–5 mm’dir. Baş büyük, 
sarımsı kahverengindedir. Alın kısmında hafif kabarık şekilde, iki adet sert kıl 
taşıyan ve üç nokta göz tarafından çevrelenen siyah bir nokta vardır. Üçüncü anten 
segmentinin yarısı siyah, yarısı sarıdır. Kanatlar kahverengimsi sarı damarlıdır 
(Şekil 94a).  

 

 

 
 

Şekil 94. Havuç sineği ergini (a), 
pupaları (b) ve larvası (c). 

Yumurtaları çok küçük, sarımsı krem veya beyaz renkte olup, boyu 0.5 mm’dir. 

Genç larvalar beyaz veya sarı renkte olup; olgun larva ince uzun, parlak ve 
genellikle sarı renktedir. Larvalar bacaksızdır (Şekil 94c). 

Pupa soluk sarı renkte olup, abdomenin ucu daha koyudur. 7–8 cm toprak 
derinliğinde ve köklerin etrafında bulunur (Şekil 94b). 

Kışı köklerde genellikle larva veya toprakta pupa döneminde geçirir. Bölgeden 
bölgeye değişmekle beraber nisan ile mayıs aylarında pupalardan erginler çıkmaya 
başlar. Mayıs ile haziran aylarında ergin çıkışları en yüksek düzeye ulaşır. 

Dişiler yumurtalarını konukçu bitkilerin etrafındaki toprak yüzeyine, bitkiye yakın 
şekilde bırakırlar. Yumurtalar yaklaşık 10–12 günde açılır. Birinci dönem larvalar 
bir süre ince kökler üzerinde beslendikten sonra ana köke girerler. Burada yukarıya 
doğru bir tünel açarak beslenmeye devam ederler. Yaklaşık 4 haftada olgunlaşan 
larva havucu terk ederek pupa olmak için toprağa geçer. Yılda 2–3 döl verir. 
Üçüncü dölün erginleri eylül ayında çıkar, bu dönemde yeni köklenen havuçlarda 
kış süresince larva veya pupa olarak kalırlar. Diyapoz yoktur. 

a b 

c 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Havuç sineği larvaları en ince köklere kadar girerek beslenseler de asıl zarar ana 
kök içinde galeri açmaları sonucunda görülür. Köklerdeki helezoni oyuklar çamur 
ile dolduğundan paslı bir görünüm alır (Şekil 95). Havuçlar pazar değerini 
kaybeder. Yoğunluğun fazla olması durumunda yaprakların sararmasına ve 
kurumasına da neden olur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 95. Havuç sineğinin zarar 

şekli. 

Konukçularının, kök boğazı ve gövdesinin dip kısımlarında da galeriler açarlar. 
Yoğunluğa bağlı olarak kereviz bitkilerinde bodurlaşma da görülür. 

Geniş havuç ekilişi yapılan İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 
görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Başta havuç olmak üzere, kereviz, maydanoz ve yabani Maydanozgiller 
(Umbellifereae) konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Pupalarında Dacnusa sp. (Hym.: Braconidae) saptanmıştır.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

― Erken ekim yapılmasında yarar vardır.  

― Toprağın derin işlenerek pupalar yok edilmelidir. 

― Erginlerin yumurta bırakmalarını artırdığı için havuç ekimi yapılacak 
alanlarda yanmamış çiftlik gübresi kullanılmamalıdır.  

― Havuç yetiştirilecek yerlerin önceki yıllarda Havuç sineği ile bulaşık 
olmamasına özen gösterilmelidir. Bulaşık sahalardan mümkün olduğu 
kadar uzak alanlara ekim yapılmalıdır.  

5.2. Kimyasal Mücadele 

Bu zararlıya karşı ruhsatlı bir ilaç bulunmamaktadır.  
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KARPUZ TELLİBÖCEĞİ 
Henosepilachna elaterii (Rossi) (=Epilachna chrysomelina F.) 

(Coleoptera: Coccinellidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginleri şekil ve renk olarak Yedinoktalı gelinböceği (Coccinella septempunc-
tata)’ni andırır. Gelin böceğinden daha iri ve bakır kırmızısı renginde olup 
kanatlarının üzerinde etrafı daha açık renkte olan toplam 12 adet siyah leke 
bulunur. Vücut uzunluğu 7–9 mm, genişliği 5–6 mm’dir (Şekil 96a).  

Yumurta 1.5–2.0 mm boyunda, uzunca ovaldir. Yedi noktalı gelin böceği yumur-
talarına benzer. İlk bırakıldıklarında parlak sarı olan rengi daha sonra portakal 
sarısı rengine dönüşür (Şekil 96b). 

Larvaları geniş ve oval olup kavuniçi rengindedir. Vücut uzunluğu 8 mm, genişliği 
ise 4 mm’dir. Baş yuvarlaktır. Larvanın üzeri, abdomenin son segmenti hariç, 
oldukça sert yapıda dikenimsi kıllarla kaplıdır. Birinci toraks ve abdomenin sondan 
bir önceki segmentinde diken sayısı dört, diğerlerinde ise 6 adettir (Şekil 96c).  

Pupa koyu gri renklidir ve üzerinde siyah noktalar bulunur. Uzunluğu yaklaşık 6 
mm’dir (Şekil 96d).  

  
Şekil 96. Karpuz telliböceği ergini (a), yumurtaları (b), larvası (c) ve pupası (d). 

Erginler kışı, yaşadığı bitkinin artıkları arasında veya korunaklı yerlerde tek tek ya 
da gruplar halinde diyapoz durumunda geçirirler. İlkbaharda havalar ısınmaya 
başlayınca kışlakları terk etmeye başlarlar. Mart-nisan aylarında Eşekhıyarı 
(Ecbalium sp.) üzerinde beslenen erginler, mayıs-haziran aylarında kültür 
bitkilerine geçerler.  

Dişiler konukçu bitkinin yapraklarının altına 2–50 adetlik kümeler halinde yumurta 
bırakırlar. Bir dişi yaşamı boyunca ortalama 435 yumurta bırakır. Yumurtalar 27-
30°C’de 3–6 günde, 19°C’de ise 9-13 günde açılır.  

b c a d 
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Larva dönemi 26–28°C’de 12–17 gün iken; 22–25°C’de 20–25 gün sürmektedir. 
Larvalar erken dönemde grup halinde beslenirler ve geliştikçe birbirlerinden ayrı-
lırlar. Son dönem larva, pupa olmak için abdomenin son segmentinden vücudunu 
yaprağın alt yüzüne yapıştırır. Pupa dönemi 25–28°C’de 7–8 gün, 21–24°C’de ise 
10–12 gün sürmektedir. Ergin ömrü 50–200 gündür. Yılda 2–4 döl verir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Erginleri yaprak, çiçek, meyve, meyve gözlerinde ve genç sürgünlerde zarar yapar. 
Yapraklarda beslenmeleri sonucu delikler oluşur. Yaprak ve sürgün kurumaları 
görülür. Erken fide dönemindeki zararı fazla olursa fide dikimi yenilenir. Ergin 
ayrıca Kabak mozaik virüsü (Squash mosaic virus)’nün vektörüdür. 

Larvalar yapraklarda zarar yapar. Larvaların yapraklarda beslenmesi sonucu, 
yaprak zar şeklini alır ve dantel şeklinde bir görünüm oluşur (Şekil 97).  

Zararlı, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösterir. 

  
Şekil 97. Karpuz telliböceğinin zarar şekli. 

3. KONUKÇULARI 

Kavun, karpuz, hıyar, kabak, fasulye başta olmak üzere yonca ve bağda da zarar 
yapar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Zararlının popülâsyonunu azaltmak amacıyla mayıs ayından itibaren tarla 
kontrolleri yapılarak görülen ergin, larva ve yumurta bırakılmış yapraklar 
toplanarak imha edilmelidir. Hasattan sonra ise zararlıyla bulaşık sahalardaki bitki 
artıkları toplanıp imha edilmelidir. 
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5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Karpuz telli böceği sürveyi mayıs ayı ortalarından itibaren başlar. Kavun, karpuz, 
hıyar, kabak gibi bitkiler üzerinde ergin, yumurta ve larvaları aranır. 1 da alanda, 3 
farklı sırada 30 m mesafe boyunca bulunan bitkiler kontrol edilir. 15 bitkinin 
bulaşık olması durumunda ilaçlama yapılır. Mücadeleye yönelik eşik belirleme 
sayımları birer hafta ara ile iki defa tekrarlanmalıdır.  

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 
 

KAVUN KIZILBÖCEĞİ 
Aulacophora foveicollis (Lucas) (=Rhaphidopalpa foveicollis)  

(Coleoptera: Chrysomelidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginleri 6.5–7 mm boyundadır ve baş, toraks ve kanatlar kırmızı, abdomen ise 
siyah renklidir. Vücut şekli uzunca ve silindiriktir. Oldukça hareketli bir böcektir 
(Şekil 98a).  

Larva limon sarısı renginde ve ince uzun olup, olgunlaştığında 10–15 mm boya 
ulaşır. Başın üst tarafı siyah, alt kısmı ise sarıdır. Abdomenin uç kısmının altında 
yardımcı bacak vazifesi gören emeç şeklinde bir çıkıntı vardır (Şekil 98b).  

Larva limon sarısı renginde ve ince uzun olup, olgunlaştığında 10–15 mm boya 
ulaşır. Başın üst tarafı siyah, alt kısmı ise sarıdır. Abdomenin uç kısmının altında 
yardımcı bacak vazifesi gören emeç şeklinde bir çıkıntı vardır.  

Kavun kızıl böceği, kışı ergin döneminde diyapoz durumunda kuru yapraklar 
altında veya toprak içinde geçirir. Erginler ilkbaharda (nisan-mayıs) havaların 
ısınmasıyla kavun tarlalarında görülmeye başlarlar. Çiftleşmeden sonra dişiler 
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yumurtalarını tek tek veya küçük gruplar halinde bitkinin hemen yakınına ve 
toprak altına bırakırlar. Bir dişi 8–11 gün kadar devam eden yumurtlama süresi 
boyunca ortalama 160–1300 yumurta bırakabilir. Yumurtanın gelişme süresi 9-14 
gündür.  

 

Şekil 98. Kavun kızılböceği ergini (a) ve larvası (b).  

Yumurtadan çıkan larvalar konukçu bitkinin kökleri içine girerek beslenirler. 
Yaklaşık bir aylık gelişme süresi sonunda kökleri terk eden larvalar toprağa 
geçerler ve yaptıkları bir yüksük içinde pupa olurlar. Pupa süresi, sıcaklığı bağlı 
olarak 8–18 gündür. Yılda 2–4 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Kavun kızılböceği’nin hem ergini ve hem de larvası zararlıdır. Erginleri genç 
bitkilerin yaprak, sürgün ve çiçekleri üzerinde beslenirler ve yaprakları kalbur gibi 
delik deşik ederler. Bu şekilde zarar görmüş bitkilerin gelişmesi yavaşlar. 

Larvaların zararı ise köklerdedir. Bitkilerin ana ve yan köklerini delerek tahrip 
ederler. Larvanın bitki köklerinde açtığı deliklerde fungal ve bakteriyel etmenler 
gelişerek zararlara neden olur. Meyveler olgunlaşmadan bitkiler sararır, solar ve 
kurur. 

Ege Bölgesi’nde kavun ekilişinin olduğu yerlerde görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Kabakgiller (Cucurbitaceae) bu zararlının konukçusudur. Özellikle kavun ve hıyarı 
tercih ederler. Karpuz ve kabak ikinci derecede tercih ettiği konukçulardır. Erginler 
domates, mısır, pamuk, yonca ve bezelyede de beslenmelerine rağmen, larvalar 
sadece kabakgillerde gelişebilirler. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. 

a b 
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Tarlada sonbahar veya erken ilkbaharda derin sürüm yapılması kışı geçirmek üzere 
bitki artıkları veya toprakta bulunan erginlerin yok edilmesi bakımından oldukça 
yararlıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Kavun kızılböceğinin ergin ve larvaları için mücadele ayrı ayrı yapılır. 

Tarlanın köşegenleri istikametinde 100 adet bitkinin yeşil aksamında ergin aranır. 
Bitki başına 1–2 ergin görüldüğünde ergin mücadelesi yapılır. 

Larvalar için, aynı şekilde tarlanın köşegenleri istikametinde gidilerek tarla kontrol 
edilir. Solmuş bitkilerin kök boğazı ve civarı ile köklerinde larva aranır. Tarla 
kontrollerinde %2 oranında bulaşıklık saptanırsa larva mücadelesi 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Ergin mücadelesi yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanır. Larva mücadelesinde 
kullanılan ilaçlar, hazırlandıktan sonra süzgeçli kova ile ana ve yan köklerine 
ulaşacak şekilde bitki diplerine dökülür. 
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KAVUN SİNEĞİ 
Myiopardalis pardalina Bigot (=Carpomya pardalina)  

(Diptera: Tephritidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin sinekler 7–8 mm uzunluğunda olup, dişiler erkeklerden biraz daha büyüktür. 
Kanatları saydam görünüşlü olup üzerinde kenarları kahverengi olan sarı renkli üç 
adet bant vardır. Kanat damarları sarı renktedir. Başı yarım küre biçiminde ve koyu 
sarı renktedir. Gözleri başın yan taraflarında, oldukça belirgin ve açık filizi yeşil 
renktedir. Antenleri üç segmentli olup, üçüncü segment diğer iki segmentten daha 
uzun ve kıl gibi incedir. Baş, toraks ve abdomenin çeşitli yerlerinde sarı kısa kıllar 
ile karakteristik iri ve kuvvetli kıllar vardır. Bacakları sarı renkte olup, üzerinde 
sarı renkli çok sayıda küçük kıllar bulunur (Şekil 99a,b). Dişilerde abdomen 
segmentleri uca doğru daralarak devam eder.  

 
Şekil 99. Kavun sineği ergini (a,b) ve pupaları (c). 

Yumurta 1.5–1.6 mm uzunluğunda ve şeffaf beyaz renkte olup bir tarafı küt, diğer 
tarafı ise sivridir. Küt tarafının rengi diğer kısma oranla daha açıktır. 

Larva 3 dönem geçirir. Birinci dönem larva 1.5 mm boyunda olup şeffaf beyaz 
renktedir. Kavunun içinde zor görülür. Larvanın ağız kısmında siyah renkte çatal 
gibi sivri iki çıkıntı (mandibula) vardır. İkinci dönem larva başlangıçta saydam 
iken dönem sonuna doğru donuklaşmaya ve beyazımsı, krem sarısı bir renk almaya 
başlar. Son dönem larva 10 mm boyunda olup segmentler belirgindir. Larvanın baş 
tarafı sivri, arkası (abdomen sonu) ise küt bir yapıda ve bacaksızdır. Larvanın 
ventral kısmında hareket etmesine yarayan enine çıkıntılar bulunur. 

Pupa 5.5–6.5 mm boyunda ve 2 mm enindedir. Rengi açık ile koyu kahverengi 
arasında değişir. Şekli fıçıya benzer. Ön kısmı dar ve yassı, arka kısmı biraz daha 
geniş ve yuvarlaktır (Şekil 99c). 

Kışı toprak içinde pupa halinde geçirir. Kavun ve karpuzlarda çiçek dökümünden 
sonra meyveler fındık iriliğini aldığı dönemde erginler çıkmaya başlar. Güneş ve 
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rüzgârdan korunmak için bitki diplerine, yaprak altlarına, gölge yerlere saklanırlar. 
Yumurtlamaya başlamadan ve yumurta bırakma döneminde konukçu meyvelerinin 
kabuklarını ovipozitörleri ile delerek bu kısımlardan çıkan meyve özsuyu ile 
beslenirler.  

Bir dişi birçok kez çiftleşebilmektedir. İlk çiftleşmeden 3–5 gün sonra yumurta-
larını meyve kabuklarının altına tek tek bırakmaya başlar, aynı meyveye birden 
fazla yumurta bırakır. 10–17 gün olan yumurta bırakma süresinde bir dişi ortalama 
150 yumurta bırakabilmektedir. 

Yumurtadan çıkan larvalar kavunun etli kısmı içinde çekirdek evine doğru bir 
galeri oluşturarak ilerler. Çekirdek evine ulaşmadan veya çekirdek evi ile kavunun 
etli kısmı arasındaki alana girdikten sonra hareketsizleşir ve gömlek değiştirerek 
ikinci larva dönemine geçer. Son dönem larvalar çekirdek evi içerisinde her yöne 
doğru düzensiz galeriler açarak beslenirler. Bu dönemde larvalar çok obur ve 
hareketlidir.  

Larvalar, pupa olmadan önce galeriler açarak ve meyve kabuğunu delerek dışarı 
çıkar. Toprak yüzeyine düşen olgun larvalar toprağın yapısına göre değişik 
derinliklere (1–14 cm) inerek pupa olurlar. Bazı larvaların da kavunun içinde pupa 
oldukları da görülebilir. Yumurtanın meyve kabuğu altına bırakılmasından pupa 
oluncaya kadar geçen süre 7–12 gündür. Pupanın gelişme süresi 10–20 gündür. 
Kuru havalar ergin çıkışını ve çiftleşmeyi olumsuz etkiler. Yılda 2–3 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Erginlerin kavun meyvesini ovipozitörleri ile delerek meydana getirdikleri zarar 
önemli değildir. Önemli olan larvaların neden olduğu zarardır. Larvalar çekirdek 
evini delik deşik ederler. Bunun sonucunda zarar gören kısım, larva pislikleri ile 
dolarak koyu kahverengi bir görünüm oluşturur. Kokuşma neticesi ortaya çıkan 
koku kavun içerisine yayılarak tat ve aromanın bozulmasına neden olur. İlave 
olarak kabuk üzerindeki çıkış deliklerinden bulaşan saprofit mantarlar da kavuna 
yerleşerek çürümelere neden olur (Şekil 100a-d). 

Karpuzlardaki zarar kavunlardakinden daha farklıdır. Yumurtadan çıkan larvaların 
beslendikleri kabuk kısmındaki dokular gelişemediği için meyvenin dış görünüşü 
eğri büğrü şekilsiz bir hal alır. Etli kısımda zarar gören dokular ise düğüm halinde 
ve çok serttir.  

Zararlının özellikle acur ve kavunlarda yol açtığı verim kayıpları, ekonomik açıdan 
önemlidir.  

Kavun sineği, ülkemizde kavun yetiştirilen bölgelerde yayılış göstermektedir.  

3. KONUKÇULARI 

Cucurbitaceae familyası bitkilerinde zarar yaparlar. Kavun, acur ve karpuzdaki 
zararı daha önemlidir. 
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Şekil 100. Kavunsineği larvalarının kavun meyvesindeki çıkış delikleri (a,b) ve meyve 

içindeki zararı (c,d). 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Kavun sineği larvalarının predatörü olarak karınca türleri [Cataglyphis bicolor 
Fabr., C.magalocola Först. ve Pheidole pallidila Nyl. (Hym.: Formicidae)] 
saptanmıştır.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Yapılan kontrollerde kurtlanmış meyveler toplanarak derin çukurlara gömülmeli ve 
üzerine mümkünse kireç atıldıktan sonra toprakla kapatılmalıdır.  

Kavun sineği erginleri günün sıcak saatlerinde gölge yerlere saklandıklarından, 
gölge oluşturacak şekildeki sık dikimden kaçınmalı, tarlada ot temizliğine özen 
göstermeli, gölge ve çukur yerlerde kalan meyveler güneşe ve hava akımına maruz 
kalacak şekilde yerleştirilmeli, gölge yapan fazla yapraklar koparılmalıdır.  

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Bir önceki yıl kavun sineği zararı görülmüş alanlardaki kavunlar fındık büyüklü-
ğünü aldıklarında 1. ilaçlama, bundan 15 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. 
Yetiştirme döneminin çok uzun olduğu yörelerde 3. ilaçlama gerekebilir. 

© Tülin KILIÇ 
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Van ili yöresinde kavun yetiştirme tekniğinin farklı olması nedeniyle bir ilaçlama 
ile sonuç alınabilmektedir. Bu yörede kavunlar portakal iriliğini aldığında toprakla 
örtülmekte ve zararlının yumurta bırakma şansı ortadan kalktığı için 2. ve 3. 
ilaçlamalara gerek kalmamaktadır.  

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) veya sırt atomizörü 
kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı özellikle meyveler ve yaprak alt yüzeyi ilaçla kaplanacak şekilde 
uygulama yapılır. 

 

 
KÜLTÜR MANTARI SİNEKLERİ 

(Sciaridae, Phoridae, Cecidomyiidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginleri 2-5 mm, larvaları 2-8 mm boyundadır. Mantar sinekleri başlıca üç grupta 
toplanabilir. Bunlar, Sciaridae, Phoridae ve Cecidae familyalarına dâhil türlerdir. 
Sphaeroceridae ise nadiren görülür ve daha çok kalitesiz kompostlarda bulunur.  

Sciaridae (Mantar sinekleri): Kompost zararlısıdır. Agaricus sp. miselyumlarının 
yeterince sarmadığı kompostu tercih eder. Kompostun kokusu ergin sinekleri 
cezbeder. Pastörizasyon sonrası kompost soğuduğunda tehlike oluştururlar. 
Erginler genellikle 3–4 mm boyundadır. Mantarla beslenen bazı türler biraz daha 
büyüktür. Bu türler, antenlerinin uzun olmalarıyla diğer mantar sineklerinden 
çıplak gözle kolayca ayırt edilebilirler. Dişiler 50–200 adet yumurtayı kompost 
içine bırakır.  Yumurtadan çıkan larva 4 gömlek değiştirir ve pupa olmadan önce 
1–8 mm uzunluğundadır. Başın, parlak siyah olması ile kolayca tanınır. Çürüyen 
bitki artıkları zararlı için uygun bir ortamdır. Larva pisliklerinin birikmesi mantar 
gelişimini engeller. Agaricus sp. miselinin ürettiği salgı, larvayı engellemesine 
rağmen larvalar mantar üzerinde görülebilir. Yoğun bulaşmalarda larvalar mantar 
şapkalarını oyarak zarar verir. 

Phoridae (Gübre sinekleri): Erginleri 2–3 mm boyunda, kambur şekilde ve 
gösterişsiz antene sahiptir. Mantarda beslenirken meydana getirdikleri deliklerden 
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çıkarken hızlı ve telaşlıdırlar. Renkleri kahverengi ve siyahtır. Bu sinekler 
12°C’nin altında uçamazlar. Bu sebepten kasımdan mart ayına kadar mantar üretim 
tesislerine bulaşmaları mümkün değildir. Mantar sineklerini misel kokuları 
cezbeder. Dişi ortalama 50 yumurtayı gelişmekte olan miselin yakınına bırakabilir. 
Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 24°C de iki haftadır. Larvalar beyaz, 
bacaksızdır. Bazı türler galeri açmalarına karşın bu türün larvaları gelişmekte olan 
miselyumlarla beslenir. Ayrıca bu sinekler Verticillium gibi hastalıkları da 
yayabilirler. 

Cecidomyiidae (Gal sinekleri): Erginleri nadiren görülen ufak sineklerdir. 
Genellikle larvalar 1 mm boyundadır. Larvaları türlere göre beyaz veya turuncu 
renklidir. Kompostta çok hızlı bir şekilde çoğalma kabiliyetine sahiptirler. 
Kompost sulandığında yoğun olarak çoğalan larvalar mantara geçerler. Aynı 
zamanda mantarın çürümesine sebep olan bir bakteriyi de taşırlar. 

2. ZARAR ŞEKLİ EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Mantar sinekleri üründe verim kaybı, kompostta bozulma, misellerde beslenme, 
vektör olarak hastalık taşıma gibi sorunlara neden olurlar. Ayrıca toplama, 
paketleme ve pazarlama işlemleri sırasında uçuşarak rahatsızlık verirler. Bazı 
mantar sineklerin larvaları, örtü toprağı ve kompost içindeki miseli yer, bazıları 
mantar içinde delikler açar, bazıları da her ikisini de yapar. Larvalar yoğun 
popülâsyonda yataktaki misellerin önemli kısmını tüketirler. Larvalar üç hafta 
içinde pupa olurlar. Pupa dönemi genellikle sıcaklığa bağlı olarak bir iki hafta 
sürer. Düşük sıcaklıklarda çok yavaş gelişir, 8°C’de üreme tamamen durur.  

3. KONUKÇULARI 

Kültür ve yabani mantarlar konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Ülkemizde bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.  

5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler 

─ Çiftlik ve çevresinde mümkün olan tüm hijyenik koşullar sağlanmalıdır.  
─ Kompost, tekniğine uygun yapılmalıdır. 
─ Kullanılmış kompost ve mantar kalıntıları çiftlikten uzaklaştırılmalıdır.  
─ Üç haftalık misel gelişimi süresince havalandırma bacaları ve kapıları sinek 

teli ile kapatılmalıdır. 
─ Mantar çiftliklerinin etrafına kompost artıkları bırakılmamalıdır. 
─ Temiz hava girişine ve kirli hava çıkışına ince sinek teli takılmalıdır. 
─ Kullanılan alet ve malzemeler %2’lik formaldehit ile dezenfekte edilmelidir.  
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─ Bulaşık evlerin izolasyonu hayati önem taşır. Flaş aralarında temizlik 
yapılmalı, odalar dezenfekte edilmelidir. Flaş aralarında filtreler yenilenmeli, 
kapı aralıkları iyi izole edilmelidir.  

5.2. Fiziksel Mücadele 

─ Kompost pastörizasyonu, 58–60°C’de en az 5–6 saat olmalıdır.  

─ Mantar sineklerinin larvaları, kompost 55°C’de 5 saat veya 60°C’de 3 saatte 
tutulduğunda ölürler 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Ülkemizde bu zararlılara karşı ruhsatlı ilaç bulunmamaktadır. Bu nedenle kimyasal 
mücadele önerilmemektedir. 

 

 

KÜLTÜR MANTARLARINDA AKARLAR 
(Tarsonemidae, Pygmephoridae) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük zararlılardır. Küfler, çürümüş bitki 
artıklarında yaşar ve çoğalırlar. Erginleri 4 çift bacaklıdır. Ağız yapıları iyi 
gelişmiş ve karın kenarlarında kıllar bulunur. Mantarda zararlı örümceklerin çoğu 
doğada sıcak ve nemli yerlerde bulunurlar. Mantar çiftliklerine vücudundaki kıllar 
yardımı ile tutundukları sinekler, aletler ve elbiseler ile taşınırlar.  

Tarsonemidae familyasına ait türler çok küçük ve beyazdırlar. Çıplak gözle 
görülmezler. Miselyumun üzerinde beslenirler. Mantarın üzerinde beyaz tozlu bir 
görünüme neden olurlar. Bazen mantar sapının dibinde kırmızımsı kahverengi 
lekeler oluşturur, böylece mantarın gelişimi durur. Mantar sapı üzerinde dik 
duramaz. Mantar üretim döneminin sonuna kadar belirtiler görülmez. Bu akarların 
varlığı, gerekli hijyenik koşulların sağlanmadığını gösterir.  

Pygmephorus spp. (Biber akarları) (Pygmephoridae): Bu akarlar mantar miselleri 
ile beslenmezler. Özellikle Yeşil küf mantarları (Trichoderma sp.) ile beslenirler. 
Mantar şapkası ve sapın üzerini yoğun olarak sararlar ve tamamen kapatabilirler. 
Ancak bu durum birkaç gün sürer.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Akarlar, kompost ve örtü toprağındaki miselleri emmek suretiyle zarar verirler. 
Mantar sapının alt kısımlarının akarlar tarafından emilmesi sonucunda paslı 
kahverengi lekeler oluşur. Şapka içindeki küçük emgilerden oluşan zarar çok 
önemli değildir. Akar yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda, şapka ve örtü 
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toprağı yer yer açık kahve renkli tozlu bir görünüm alır. Akarlar saprofit küflerle 
beslendiğinden dolayı bulundukları yerlerde muhtemelen böyle küfler de vardır. 
Akarların mantarların kirli görünmesine sebep olması dışında verdikleri zarar çok 
önemli değildir. 

3. KONUKÇULARI 

Kültür ve yabani mantarlar konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Ülkemizde bu konuda herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. 

5. MÜCADELESİ  

5.1.Kültürel Önlemler 

─ Küf mantarlarına karşı mücadele edilmelidir. 

─ Pastörize edilmemiş soya, pamuk tohumu unu tamamen gelişmiş yataklara 
karıştırılmamalıdır.  

─ Örtü toprağı temiz bir yerde depolanmalı, gerekli ise buharla muamele 
edilmelidir. 

─ Çiftlik ve çevresinde mümkün olan tüm hijyenik koşullar sağlanmalıdır.  

─ Kompost, tekniğine uygun yapılmalıdır. 

─ Kullanılmış kompost ve mantar kalıntıları çiftlikten uzaklaştırılmalıdır.  

─ Mantar çiftliklerinin etrafına kompost artıkları bırakılmamalıdır. 

─ Kullanılan alet ve malzemeler %2’lik formaldehit ile dezenfekte edilmelidir.  

─ Bulaşık evlerin izolasyonu hayati önem taşır. Flaş aralarında temizlik 
yapılmalı, odalar dezenfekte edilmelidir. Flaş aralarında filtreler yenilenmeli, 
kapı aralıkları iyi izole edilmelidir.  

5.2. Fiziksel Mücadele 

Kompost pastörizasyonu, 58–60°C'de en az 5–6 saat olmalıdır 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Ülkemizde bu zararlılara karşı ruhsatlı ilacı bulunmamaktadır. Bu nedenle 
kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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LAHANA GALBÖCEĞİ 
Ceutorrhynchus pleurostigma (Marsh.)  

(Coleoptera: Curculionidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Hortumlu böceklerden olan Lahana galböceği 3–4 mm boyundadır. Mat siyah 
renkli olup, sırt kısmı kül rengi esmerimsi pulcuklarla, yan kısmı sarımsı 
pulcuklarla örtülüdür. Bacakları vücutlarından daha koyu siyahtır (Şekil 101a).  

Yumurtası parlak krem renkli ve oval şekildedir. Yumurtalar bitki cinsine, gelişme 
durumuna ve toprak yapısına bağlı olarak ana ve yan köklere, kök boğazına, kök 
çevresindeki toprağa bırakılır. 

Larva yumurtadan yeni çıktığında beyaz, krem renginde, bazen de kırmızımtırak 
renktedir. Baş esmerdir. Olgun larva 6 mm boyundadır ve galerinin içinde bulunur 
(Şekil 101b). 

 
Şekil 101. Lahana gal böceği ergini (a) ve oyuk içinde beslenen larvası (b). 

Pupa toprakta, 5–6 mm’lik toprak ile kaplı kokonları içinde bulunur. Açık krem 
renginde serbest pupa tipindedir. 

Lahana galböceği’nin erginleri nisan ayından itibaren çıkmaya başlar. Bu devrede 
yabani Cruciferae bitkileri ile beslenir. Lahana ve karnabaharların dikiminden 
sonra yumurta bırakmaya başlar. Erken bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar 
gelişmelerini tamamlayarak haziranda ergin olmasına karşın, geç konan 
yumurtalardan çıkan larvalar gelişmelerini gelecek yılın başında tamamlar.  

Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 6–13 gün içinde açılır. Çıkan larvalar bitki 
dokusuyla beslenmeye başlar. İlk dönemde bulaşık bitkiyi sağlamdan ayırmak 
imkânsızdır. Ancak larva geliştikçe salgıladığı maddeler sonucu kök boğazında irili 
ufaklı galler oluşur. Gal oluştukça larva bunun içini çevreleyen dokuları yiyerek 
beslenir. Gelişmesi sırasında 3 larva dönemi geçirir. Gelişmesini tamamlayan larva, 
içinde bulunduğu galin çeperini delerek toprağa geçer. Toprak yapısına bağlı 

a b 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 205 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

olarak 2–10 cm derinlikte, toprak zerrelerini birleştirerek yaptığı koza içinde pupa 
olur. Pupa süresi ekolojik koşullara göre çok farklılık gösterir. 

Lahana galböceği erginleri Marmara Bölgesinde mayıs sonu ve hazirandan itibaren 
ekim ayına kadar olan sürede yazlamaya çekilir. Zararlı yılda tek döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Lahana galböceği’nin larvaları konukçu bitkilerin kökboğazında urlar meydana ge-
tirir. Urlar bezelye büyüklüğüne kadar ulaşır, sonradan bunlar birleşerek kök boğa-

zını tamamen sarar (Şekil 102). Genç bitki-
lerde meydana gelen zarar gelişmeyi engel-
ler. Lahana ve karnabahar baş bağlayamaz.  

Erginler konukçularının yaprakları ve sapla-
rıyla beslenirler. Fidelikte yaptıkları zarar 
önemlidir. 

Marmara Bölgesi yer yer bu zararlıyla 
bulaşık durumdadır. 

3. KONUKÇULARI  

Lahana galböceği’nin konukçuları karnaba-
har, lahana, kolza, turp ve hardaldır.  

Cruciferae familyasından diğer kültür ve 
yabani türler de konukçuları arasındadır. 

 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Marmara Bölgesinde zararlının larva parazitoidi olarak Diospilus oleraceus Hal. 
(Hym.: Braconidae) saptanmıştır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler  

― Lahana ve karnabaharlarda baş kesiminden sonra tarlada bırakılan kökler 
sökülerek yok edilmelidir. 

― Bulaşık arazilerde ekim nöbeti yapılarak lahana, karnabahar ve turp üst üste 
aynı tarlaya dikilmemelidir. 

― Tarla derin işlenmeli, gübreleme, sulama ve bakım işlerine özen gösterilerek 
bitkilerin kuvvetli gelişmesi sağlanmalıdır. 

― Fidelerin tarlaya şaşırtılması sırasında az gelişmiş, üzerinde zararlıyla 
bulaşma belirtisi olan fidelerin dikilmesinden kaçınılmalıdır. 

 
Şekil 102. Lahana gal böceğinin zarar 

şekli (a: larvanın beslendiği 
oyuk; b: ergin çıkış deliği). 
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― Larvalar neme karşı çok hassastır. Tamamen veya kısmen hasat edilmiş 
tarlaları sulamak, pupa olmak üzere toprağa geçmiş larvaları tamamen 
öldürür. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Etkili olmadığı için herhangi bir kimyasal mücadele yöntemi önerilmemektedir. 

 
 

 

LAHANA GÖBEKKURDU 
Hellula undalis F.  

(Lepidoptera: Pyralidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin, grimsi-sarı, kahve renkli, ortalama 6–8 mm boyundadır. Kanat açıklığı 15–
21 mm’dir. Ön kanatların üzerinde açık kahve renkli lekeler bulunur. Arka kanat 
düz bej rengindedir (Şekil 103a). Yumurta inci tanesi gibi parlak beyazdır. 
Açılmaya yakın pembemsi bir renk alır. Yumurtadan yeni çıkan larva krem 
rengindedir. 4. ve 5. dönemde larvalar pembemsi krem rengini alır. Olgun larvanın 
uzunluğu 9–15 mm’dir (Şekil 103b). Başlangıçta açık sarı renkte olan pupanın 
boyu 7–9 mm’dir. Pupa rengi daha sonra koyulaşarak açık kahverengine döner. 

 
Şekil 103. Lahana göbek kurdu ergini (a) ve larvası (b). 

Lahana göbekkurdu’nun mecburi bir kışlaması yoktur. Kış aylarında yumurta hariç 
zararlının her dönemine rastlamak mümkündür. Kış aylarında larva ve erginin 
aktiviteleri azalır. Pupadan çıkan erginler çiftleştikten sonra dişiler yumurtalarını 
genç lahana ve karnabahar bitkilerinde kök ile gövde arasına, bazen yapraklara tek 
tek veya kümeler halinde ortalama 153 adet yumurta bırakır. Ergin ömrü 1–10, 
yumurta gelişme süresi 1–3 gündür.  

a b 
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Yumurtadan yeni çıkan larva, bir süre yaprağın üst yüzeyinde beslendikten sonra, 
yaprağın etli dokusunda galeri açarak beslenir. Larva 5 dönem geçirir. Dışkılarını 
genellikle açtığı galerinin ağzında ve içinde salgıladığı ipliklerle bağlar ve böylece 
ağımsı bir görünüm meydana gelir. Bu durum zararlının varlığını gösteren tipik bir 
belirtidir. Larva gelişme süresi 9–13 gündür.  
Gelişmesini tamamlayan larva bitkiyi terk ederek bitkinin kök boğazı etrafında, 
toprağın 2–3 cm derinliğinde pupa olur. Pupa süresi 2–10 gün’dür. Bir dölü 17–31 
günde tamamlanır. 
Akdeniz Bölgesi’nde yılda 5 döl vermektedir.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Yumurtadan çıkan larva önce bulunduğu yerde, daha sonra gövde ve yaprak sapı 
içine girerek beslenir. Larva en önemli zararı bitkinin büyüme noktasında yapar. 
Bitki gelişemez yan dallar vererek çatallanır, baş bağlayamaz. Ancak küçük, pazar 
değeri düşük lahanalar oluşur. Karnabahardaki zararı daha önemlidir. Bazen 
karnabahar bitkisi hiç baş bağlayamaz.  
Larvanın genç bitkideki zararı daha fazladır. Özellikle fideliklerde beslenme 
sonucu genç bitkiler 3–4 yapraklı dönemde kuruyarak ölür. Genellikle zarar 
görmüş bitkide cüceleşme, zayıflama ve gelişme geriliği sağlıklı bir bitki ile 
kıyaslanınca hemen fark edilebilir.  
Zararlı, lahana ve karnabahar ekilişi yapılan illerde görülür.  
3. KONUKÇULARI 
Zararlının en önemli konukçuları lahana, karnabahar, kırmızılâhana ve turptur. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Bilinen parazitotleri Tetrastichus sp. (Hym.: Eulophidae) ve Nemorilla nacubsa 
(Dip.: Tachinidae)’dır. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Tarladaki kurumuş, çürümüş, lahana, karnabahar gibi Cruciferae bitkileri toplanıp 
yok edilmelidir. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Fidelik ve tarla kontrollerinde zarar görmüş bitki görülür görülmez ilaçlı 
mücadeleye başlanır. İlk ilaçlamadan 10 gün sonra 2. bir ilaçlama 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, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Lahana gibi yaprağı kaygan bitkilerde ilacın iyi tutunması için ilaçlı suyun içine 
şeker veya hazır yapıştırıcı preparatlar ilave edilir. Bitkinin her tarafı ilaçla 
kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 

 

LAHANA GÜVESİ 
Mamestra brassicae L.  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Ergin erkekte ön kanatlar siyahımsı-gri renkte, stigma belirgin böbrek şeklinde, 
beyaz noktalarla çevrili, arka kanat hafif kahverengimsi soluk siyah, dış kenar 
boyunca koyu renkli bacaklarda ön tibia’da tipik, hafifçe eğri ve sivri uçlu diken 
mevcut, anten her iki cinsiyette iplik formunda, erkekte kirpikli görünümde, toraks 
dorsalde hafif kabarıktır. Kanat açıklığı erkekte 38–40 mm. olup, dişi erkekten 
biraz daha büyüktür (Şekil 104a). 
Yumurta yarım küre şeklinde, tabanı yassı, dış yüzeyi dilimli görünüşe sahip 0.60–
0.65 mm. Çapındadır (Şekil 104b). 
Yumurtadan yeni çıkan larva beyaz soluk sarı renkte, parlak siyah başlı, anal plaka 
belirgindir. Olgun larva değişen renklerde olup soluk yeşilden zeytin yeşili, siyah 
ve pembe tonda grimsi renktedir. Sırt kısmında (Yeşil renkli olanlar hariç) sırta 
yakın hemen yan taraflarda uzunlamasına siyah kalın çizgilere sahiptirler. Olgun 
larva 21–25 mm boyda olup 5 larva dönemi geçirmektedir (Şekil 104c,d). 
Yeni oluşmuş pupa soluk kahverenginde, ergin çıkmadan önce erguvani 
kahverengi renkte, boyu 17–22 mm civarındadır (Şekil 104e).  
Zararlı kışı toprakta pupa döneminde geçirmektedir. İlkbahar da Karadeniz 
bölgesinde kelebek çıkışları Nisan ayı sonlarında ve kademeli olmaktadır. Dişiler 
yumurtalarını bitkilere 25–35 adetlik kümeler halinde bırakmaktadır. Bir dişi 
yaşamı süresince en fazla 1540 adet yumurta bırakmaktadır.  
Yumurtalar 10–12 günde açılmaktadır. Çıkan 1. dönem larvalar yumurta kümesinin 
etrafında toplu olarak beslenmekte, genç larvalar yaprağın alt yüzeyinde beslen-
mektedir. Dördüncü ve son dönem larvalar dağılmakta yaprağın dibine doğru 
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ilerlemektedir. Larva dönemi süresi sıcaklığa bağlı olarak 3–4 haftada tamam-
lanmaktadır. 5 larva dönemi geçirmektedir. Olgun larva toprakta 5–6 derinlikte 
pupa olmaktadır. Pupaların bir kısmı yazlamaya ihtiyaç gösterdiğinden birinci döl 
mayıs-haziran, ikinci döl eylül–kasım ayları arasında tamamlanmaktadır. 
Karadeniz sahil koşullarında 2 döl vermektedir.  

 

 
Şekil 104. Lahana güvesi’nin ergini (a), yumurtası (b), larvası (c,d) ve pupaları (e). 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Zararlı, lahana bitkisinde özellikle göbek kısmında, karnabaharın çiçek ve 
yapraklarında beslenmekte ve dışkıları ile bitkiyi kirletmektedir (Şekil 105).  

Zararlı Erzurum, Tekirdağ ve Samsun’da Cruciferlerde önemli oranda zarar 
yapabilmektedir. Ankara’da şeker pancarında da beslendiği kaydedilmektedir. 

 
Şekil 105. Lahana güvesi larvalarının karnabahar (a) ve lahanadaki (b) zarar şekli. 

a b c 

d e 

a b 
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3. KONUKÇULARI 

Polifag bir zararlıdır. Başta lahanagiller (Cruciferae) olmak üzere (Kolza, brokoli, 
lahana karnabahar vb.), şeker pancarı, tütün, marul gibi bitkilerde beslenmektedir.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Bu zararlının ülkemizdeki doğal düşmanları bilinmemektedir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 

Yumurtaları ve toplu halde beslenen erken dönemdeki larvaları toplanarak tarladan 
uzaklaştırılır. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Ergin çıkışları görüldükten sonra tarlada tesadüfî olarak 50–100 bitki kontrol 
edilerek yumurta ve larva aranır. 100 bitkide 5 tanesi bulaşık olursa kimyasal 
mücadele uygulanır. 

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Lahana yaprağının kaygan olması nedeni ile, eğer ilacın kendi yapısında yapıştırıcı 
madde yoksa, ilacın iyi tutunması için ilaçlı suyun içine şeker veya hazır yapıştırıcı 
preparatlar ilave edilir. Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama 
yapılır. 
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LAHANA KELEBEĞİ 
Pieris brassicae (L.), Artogeia (=Pieris) rapae (L.), A. napi (L.) 

(Lepidoptera: Pieridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Pieris brassicae: Erginlerin kanat açıklığı 4–6 cm’dir. Kanatlarının esas rengi 
kremimsi beyazdır. Üst kanadın ön kenarının dış köşesinden başlayıp aşağı doğru 
2/3’üne kadar inen yarım ay şeklinde siyah bir leke vardır. Ayrıca ön kanadın 
ortasına doğru dişilerde 2 yuvarlak siyah leke bulunur. Erkeklerde bu lekeler 
kanadın alt kısmında vardır, üst kısmında görülmez. Arka kanadın ön kenarı 
üzerinde küçük siyah bir leke bulunur (Şekil 106). Kanatlar istirahat halinde dik 
vaziyettedir (Şekil 107a). 

Yumurtaları ilk bırakıldıklarında açık saman sarısı renktedir, sonradan limon 
sarısına dönüşür. Gruplar halinde bırakılan yumurtaların her biri 1.5 mm boyunda 
ve 0.6 mm çapındadır. Üzerinde 12 sıra boyuna (meridyen) çizgi vardır, bunlar üst 
uçta birleşir. Boyuna çizgileri birbirine bağlayan çok sayıda enine çizgi vardır 
(Şekil 107b). 

 

 
Şekil 106. P.brassicae erkeği (a,b) ve dişisinin (c,d) (a ve c: dorsal; b ve 

d: ventral). 

Larvaları yumurtadan yeni çıktıklarında sarımsı renkli, esmer başlı, 1 mm uzunlu-
ğundadır. Dört gömlek değiştirir. Her gömlekten sonra abdomendeki siyah lekeler 
çoğalır (Şekil 107c,d). Olgun larva 4–5 cm boyunda, yeşilimsi gri renkli, baş ve 
protoraks siyahtır. Bütün vücutta uzunluğuna üç sarı bant bulunur. Biri sırtta dar 

a 

c 

b 

d 
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olup; diğer ikisi yanlarda bulunur ve geniştir. Karın sırta göre daha açık renkli ve 
ince siyah noktalıdır. Her segmentte belirgin 3–4 siyah kabarcık bulunur (Şekil 
107d).  

 

 
Şekil 107. P.brassicae’nin istirahat halindeki ergini (a), yumurtaları (b), olgunlaşmış 

larvası (c), genç dönemdeki larvaları (d) ve pupası (d). 

Pupaları abdomen sonundan ve göğüs kısmından bir yere bağlı olarak bulunurlar. 
Üzeri sivri çıkıntılı, yeşil, üzeri siyah-sarı lekelerle işli olup, 3 cm boyundadır 
(Şekil 107e). 

A.rapae: Ergin kanat açıklığı 40–45 mm’dir. Erginler P.brassicea’ye benzer, 
Ancak üst kanattaki lekeler P.brassicea’dekinden daha küçüktür. Ön kanat 
üzerinde dişilerde 2, erkeklerde 1 adet siyah nokta bulunur. Yumurtalarını tek tek 
bırakır (Şekil 108a). Larvalarında sarı ve siyah bantlar yoktur ve donuk yeşil 
renktedir (Şekil 108b). 

 
Şekil 108. A.rape’nin yumurtası (a) ve larvaları (b). 

A.napi: Erginlerinin kanat açıklığı 40 mm’dir. Diğerlerinden farkı dişilerde alt 
kanatların damarlar boyunca esmer oluşudur (Şekil 109a). Larvaları A. rapae’nin 
larvalarına benzer (Şekil 109b).  

c 

d 

b 

e 

b a 

a 
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Şekil 109. A.napi’nin istirahat halindeki ergini (a) ve larvası (b). 

P.brassicae kışı pupa halinde geçirir. Ege Bölgesinde şubat ayının ikinci 
yarısından, diğer bölgelerde ise nisan ayından itibaren ergin çıkışları başlar. 
Erginler, çıkıştan 2–3 gün sonra çiftleşir ve çiftleşmeden 4–5 gün sonra, dişiler 
yumurtalarını mevcut konukçu bitki yapraklarının genellikle alt yüzeylerine gruplar 
halinde bırakırlar. Bir kümedeki yumurta sayısı 25–130 adet; bir dişinin bıraktığı 
yumurta sayısı ise 64–225 adettir. Sıcaklığa bağlı olarak, 7–14 gün sonra larvalar 
çıkar ve toplu halde beslenmeye başlarlar. Gelişmeleri süresince 5 larva dönemi 
geçirirler. Toplam larva süresi 9–17 gündür. 3. dönemden itibaren larvalar, bitkinin 
yapraklarına dağılarak beslenirler. Gelişmesini tamamlayan larva, bitkiyi terk 
ederek duvar, çit, ağaç gövdesi veya çeşitli bitkisel artıklar üzerinde pupa olur. Bir 
dölün gelişmesi 1–3 ayda tamamlanır. Ülkemizde yılda 2–6 döl verir. Ege 
Bölgesinde 3 döl verdiği saptanmıştır. 

A. rapae ve A. napi’nin biyolojisi P. brassicae’ye benzer, ancak yumurtaları tek tek 
ve birbirinden uzak yerlere bırakılır. Bu iki türün larvaları tek başına beslenir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Zararı larvalar yapar. Larvalar 
başlangıçta yaprakların damar 
aralarını yüzeysel olarak kemi-
rirler. Daha sonra bulundukları 
bitkinin yapraklarını yiyerek sa-
dece kalın damarlarını bırakırlar 
(Şekil 110). Aşırı zarar görmüş 
bitkiler çalılaşmış bir görünüm 
alır. Dışkıları yağmur ve çiğ 
damlacıkları ile bitkinin yaprak-
ları arasında birikerek, lahananın 
yenilmez hale gelmesine neden 
olurlar. 

Özellikle, lahanadaki zarar, yap-
rakları yenen bir bitki olması 

 
Şekil 110. Lahana kelebeğinin lahanadaki zarar 

şekli. 

b a 
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nedeniyle önemlidir. Yiyerek ve pislikleriyle kirleterek bu sebzelerin pazar 
değerinin düşmesine neden olurlar. Bunlar ancak hayvan yemi olarak kullanılabilir.  

Ayrıca Şalgam kırışıklılık virüsü (Turnip crincle virus) ve Şalgam sarı mozaik 
virüsü (Turnip yellow mozaic virus)’nün vektörüdür. 

Ülkemiz’de yaygın olarak bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Birinci derecede tercih ettiği bitkiler beyaz lahana ve karnabahardır. Ayrıca turp, 
şalgam, kara ve kırmızılâhana, roka, yabani turp ve yabani hardal ile Cruciferae 
(Haçlıgiller) familyasından olan çeşitli kültür ve yabancı otlar konukçuları 
arasındadır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Lahana kelebekleri doğal düşmanı çok olan bir zararlıdır. Üreme gücünün yüksek, 
döl sayısının fazla olmasına karşın doğal düşmanları sayesinde popülâsyonu 
kırılmaktadır.  

Yumurta parazitoiti: 
Trichogramma sp.  (Hym.: Trichogrammatidae)  

Larva parazitoitleri:  
Apanteles glomeratus L.  (Hym.: Braconidae)  
Hyposoter ebeninus Grav.  (Hym.: Ichneumonidae)  
Stumnia bella Meigen  (Hym.: Tachinidae)   

Pupa parazitoidi:  
Pteromalus puparum L.  (Hym.: Pteromalidae) 

Özellikle larva parazitoitlerinden A.glomeratus, H.ebeninus, pupa parazitoiti 
P.puparum etkili parazitoitleridir.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Mekanik Mücadele 

Tarlada P.brassicae kelebeği yumurtaları grup halinde bırakıldığı, genç larvaları 
grup halinde beslendiği, olgun larvaları da kolaylıkla görülebildiğinden küçük 
alanlarda bunları toplayarak yok etmek iyi bir mücadele yöntemidir. Ayrıca 
zararlıların pupası bahçe çevresindeki duvarlarda, çitlerde bulunur. Bunların da 
toplanarak yok edilmesi gerekir. 

5.2. Biyolojik Mücadele  

Lahana kelebeği’nin önemli sayıda ve yoğunlukta doğal düşmanları vardır. Doğal 
düşmanların korunması ve desteklenmesi gereklidir. Bu zararlıyla mücadelede 
biyolojik preparatlara (Bacillus thuringiensis vb.) öncelik verilmelidir.  
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5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Kelebek uçuşlarının görülmesinden sonra bitkiler kontrol edilir, bulaşma %10 
olarak saptanırsa mücadele 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Lahana gibi yaprağı kaygan bitkilerde ilacın iyi tutunması için ilaçlı suyun içine 
şeker veya hazır yapıştırıcı preparatlar ilave edilir. Bitkinin her tarafı ilaçla 
kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 
 
 

LAHANA KOKULUBÖCEĞİ 
Eurydema ornatum L.  

(Hemiptera: Pentatomidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginleri 8-10 mm boyunda, vücudunda parlak siyah ve kırmızı renkte desenler 
vardır. Baş siyahtır. Pronotum üzerinde 6 adet siyah leke ve üst kanatlar üzerinde 
de siyah desenler tür tanısında karakteristiktir (Şekil 111a).  

Kirli beyaz renkte olan yumurtaları silindir şeklinde ve 1 mm boyundadır. Üzerinde 
birbirine paralel 2 siyah kuşak ve ortada bir leke bulunur. Diğer Pentatomidae 
yumurtalarında olduğu gibi, bunun da yumurtalarının üst kısımında bir kapakçık 
vardır. Kapakçığın ortası siyah, kenarları beyazdır. Yumurtalar muntazam 2 sıra 
halinde konulur. Bir grupta çoğunlukla 12 yumurta bulunur (Şekil 111b). 

Nimfler kanatsız olup portakal renginde ve lekesizdir. Daha sonra abdomen sarı 
renk alır ve üzerinde siyah lekeler oluşur. Baş, toraks, antenler ve bacaklar siyahtır 
(Şekil 111c).  
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Şekil 111. Lahana kokulu böceği ergini (yumurta bırakırken) (a), yumurtaları (b) ve 

nimfleri (c). 

Zararlı kışı ergin halde, dökülmüş yaprakların, bitki artıklarının arasında veya 
otların, toprak keseklerinin altında geçirir. İlkbaharda havalar ısınmaya başlayınca, 
kışlaklardan çıkar ve çevredeki lahana, karnabahar veya yabani Cruciferler 
üzerinde beslenir. Kışlaktan çıkan erginler 10–12 gün kadar beslendikten sonra 
çiftleşir ve 1-2 gün sonra da yumurta koymaya başlar. Bir dişi ortalama 110–120 
yumurta bırakır. Yumurtaların kuluçka devresi 5–13 gündür. Yumurtadan çıkan 
nimfler önce yumurta paketi üzerinde toplu halde bulunur. Nimf dönemi yaklaşık 
bir aydır. 5 nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olur.  

Ege ve Marmara Bölgelerinde yılda 3–4 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Konukçu bitkinin yaprak ve dallarında bitki özsuyunu emerek zararlı olur. 
Yapraklarda kıvrılmalar, emgi yerlerinde beyazımsı sarı lekeler, lekelerin birleşip 
kurumaları ve dökülmeleri sonucu delinmeler meydana gelir. Bitkinin iletim 
dokuları zarar görür. Özellikle fide döneminde çok zarar yaptıklarında, fidenin 
gelişmesini engeller ve kurutabilir. Bu dönemdeki zararları daha önemlidir. Ayrıca 
beslendiği yerlerde pis koku bırakır.  

Ülkemizde yaygın olarak bulunur. Ancak ekonomik bir zarar yapmamaktadır. 

3. KONUKÇULARI  

Başlıca konukçuları lahana ve karnabahardır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  

En önemli doğal düşmanları Trissolcus spp. (Hym.: Scelionidae)’dir. 

5. MÜCADELESİ  

5.1. Kültürel Önlemler  

Gübreleme, sulama gibi bakım işlemlerini zamanında yaparak bitkilerin ilk 
dönemlerinde hızlı gelişmeleri sağlamalıdır. 

 

a b c 
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5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Fidelik ve tarlada ilk gelişme dönemlerinde bitkiler kontrol edilerek yumurta 
paketi, nimf veya ergin aranır. Ortalama bir bitkide bir yumurta paketi, 3 ergin 
veya nimf görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 
 
 

LAHANA SİNEĞİ 
Delia brassicae (Wied.)  

(Diptera: Anthomyiidae)  
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin 5-6 mm boyunda ve genel renk görünümü gri olan bir sinektir. Antenleri 
siyahımsıdır. Toraks gri renkli olup, üzerinde uzunlamasına üç kahverengi çizgi 
bulunur. Dişide abdomen açık renklidir; üzerinde uzunlamasına ve daha koyu 
renkte bant mevcuttur (Şekil 112a).  

Yumurta beyaz renkli, 1 mm boyunda ve uzun-oval biçimdedir. Larva beyaz 
renklidir, gelişmesini tamamladığında boyu 7–8 mm’ye ulaşır. Larvanın baş tarafı 
sivri, arkası (abdomen sonu) ise küt bir yapıda ve bacaksızdır (Şekil 112b). 
Pupaları kızılımsı kahverenginde ve fıçı pupa tipindedir (Şekil 112c). 

Toprakta pupa döneminde kışlar. İlkbaharda, iklim koşullarına bağlı olarak, mart-
mayıs aylarında erginler çıkar. Yalnız güneşli havalarda uçabilen, ağır uçuşlu bu 
sineklerin dişileri çıkışlarından 8–15 gün sonra yumurtlamaya başlar. Yumurtalar 
tek veya 2-3’lük gruplar halinde genç bitkilerin kök boğazı civarındaki toprak 
çatlaklarına bırakılır ve 5–10 gün sonra larvalar çıkar.  
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Şekil 112. Lahana sineği ergini (a), larvası ve zarar yaptığı lahana kökü (b) 

ve pupaları (c). 

Yumurtadan çıkan larvalar kök boğazının epidermisi altına girerler, burada galeri 
açarak gelişmelerini sürdürür. Gelişmesini tamamlayan larva toprağa geçerek pupa 
olur. Temmuz ve ağustos aylarında ikinci bir döl verir; ancak bu döl önemsizdir. 
Bundan sonra, iklim koşulları uygun olduğu takdirde, pupaları kışlayacak olan 
üçüncü bir döl meydana gelebilir. Bu dölün larvaları kültür bitkilerine zararlı 
olmaz, haçlıgiller familyasından olan yabancı otlarda gelişir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Larva döneminde zararlı olur. Yumurtadan çıkan larva, bitkinin kök boğazı ve 
köklerin epidermisi altına girer ve 
galeriler açarak zararına başlar. Hiç-
bir zaman kök boğazından yukarıya 
çıkmaz (Şekil 113). Açtığı galeride 
kök çürüklüğü yapan bakterilerin de 
faaliyeti sonucunda bitkinin kök sis-
temi bozulur. Zarara uğrayan laha-
nalar kurşuni bir renk alır, büyü-
meleri yavaşlar ve en dıştaki yaprak-
ları aşağıya doğru sarkar. Bir bitki-
deki larva yoğunluğu yüksek oldu-
ğunda sararma veya kök boğazından 
kırılmalar görülür. 

Ülkemizin Karadeniz, İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaygın 
olarak bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI  

Başta lahanalar olmak üzere, Haçlıgiller familyasından kültür bitkileri ve yabancı 
otlarda zararlı olur. 

 
Şekil 113. Lahana sineği zararına uğramış 

lahana kökleri. 

a b c 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI  

Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları bulunmamaktadır.  

5. MÜCADELESİ  

5.1. Kültürel Önlemler  

― Tarla ve çevresinde Haçlıgiller familyasından olan yabancı otlar temizlen-
meli ve hasattan sonra lahana kökleri yok edilmelidir. 

― Zarar gören lahanalarda, gelişmenin devamını sağlayacak yeni köklerin 
oluşması için boğaz doldurma işlemi yapılmalıdır. 

― Hızlı gelişen lahana çeşitleri yetiştirilmelidir.  

― İlkbaharda dikim zamanı mümkün olduğu kadar geciktirilmelidir.  

5.2. Kimyasal Mücadele  

Önceki yıllarda sinek zararının önemli olduğu yerlerde lahanaları birinci döl 
larvalarına karşı korumak amacıyla fide bandırması ve sıra üzeri toprak ilaçlaması 
yapılır. 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Fide bandırması, dikim sırasında yapılır. 

Sıra üzeri toprak ilaçlaması dikimden 3–4 gün sonra yapılır. İlaçlama 10–14 gün 
ara ile iki kez tekrarlanır. 

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Fide bandırması: Genişçe bir kap içine su ve ilaç konulduktan sonra yeteri kadar 
kil veya killi toprak ilave edilir ve karışım bulamaç haline getirilir. Lahana 
fidelerinin kökleri kök boğazının üst seviyesine kadar bandırılır. Sonra çıkarılarak 
gölgelik bir yerde 10 dakika bekletilir ve dikim yapılır. 

Sıra üzeri toprak ilaçlaması: Dekara verilen preparat miktarı 100 litre su ile 
dikilen lahana fidelerinin kök boğazı civarına, bir fideye 80-100 ml ilaçlı su 
düşecek şekilde pülverize edilir. 
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LAHANA YAPRAKGÜVESİ 
Plutella xylostella (L.) (=P. maculipennis Curt.) 

(Lepidoptera: Plutellidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin 12–13 mm boyunda, kanat açıklığı 25–30 mm’dir. Kanatları saçaklı olup 
kahverengidir. Ön kanatlarının arka kısımlarında uzunlamasına beyaz birer bant 
bulunur. Dinlenme halinde olan kelebeğin kanatları yan yana geldiğinde her iki 
kanadın alt kenarında bulunan beyaz bant birleşerek ortaya baklava dilimleri 
şeklinde bir görünüm çıkar. Arka kanatlar koyu gridir (Şekil 114a,b). 

Yumurta oval, 0.5x0.25 mm büyüklüğünde, sarımsı yeşil renktedir (Şekil 114c). 
Dört larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva şeffaf olup, daha sonra rengi yeşil 
olur. Olgunlaştığında 10–15 mm boyunda, iki ucu sivri, koyu yeşil-kahverengimsi 
yeşil olup, üzeri kahverengi lekelerle kaplıdır (Şekil 114d). 

Açık yeşil veya sarımtırak renkte olan pupa, 6–8 mm boyundadır. Yaprakların alt 
yüzüne yapışık, gevşek ve içi görülebilen kirli beyaz renkli bir kokon içinde 
bulunur (Şekil 114e). 

 

 

 

 
 
 
Şekil 114. Lahana yaprakgüvesi ergini 

(a,b), yumurtaları (c), larvası 
(d) ve pupası (e). 

 
 

a b 

 

c d 

e 
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Genellikle pupa döneminde kışlar. İlkbaharda (nisan-mayıs) havaların ısınmasıyla 
beraber kelebek çıkışları başlar. Erginler gece aktiftir. Dişiler yumurtaları 
genellikle yaprakların alt yüzüne damarlar boyunca 3–6 tanelik küçük gruplar 
halinde olmak üzere ortalama 160 yumurta bırakırlar. Yumurtanın inkübasyon 
süresi sıcaklığa bağlı olarak 2–10 gündür.  

Yumurtadan çıkan larva epidermisi delerek gözenekli kalın dokuları yemek 
suretiyle galeriler açmaya başlar. Larva 4 dönem geçirir. Her dönemin sonunda 
damar boyunca ördüğü ipliğimsi ağlar içinde gömlek değiştirir ve tekrar delik 
açarak beslenmesine devam eder. Böylece yapraklar kalbur gibi delik deşik olur. 
Larvaya dokunulduğunda çabuk hareketlerle geriye doğru gider, bir iplikçik 
salgılayarak kendini yere atar. Gelişmesini tamamlayan larva yaprakların alt 
yüzlerinde pupa olur. Pupa süresi 4–8 gündür. Yılda 2–6 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Yumurtadan yeni çıkan larvalar 3–4 gün kadar 
yaprak içerisinde küçük galeriler açarak zarar 
yapmaya başlar. Sonra, yaprağın, dışına çıkarak 
yaprakları alttan üst epidermise kadar kemirerek 
beslenir. Kemirilmiş kısımların üst tarafında 
sadece ince bir zar kalır. Yapraklara üstten 
bakıldığında, yenik kısımlar gümüşi beyaz bir 
renkte görülür. Bir müddet sonra yapraklar, irili 
ufaklı olmak üzere, çok delikli bir görünüş alır 
(Şekil 115). 

Yoğunluğun fazla olduğu yıllarda önemli ürün 
kaybına neden olur. Özellikle fideler ve genç 
bitkilerin gelişmesi durur, hatta kurumalar 
görülebilir. 

Ayrıca larvalar, beslenmeleri dışında dışkıları ile 
de yaprakları kirleterek yaprak kalitesini düşürür. Zararlı, Ülkemizin bütün 
bölgelerinde bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Başta lahana ve karnabahar olmak üzere turp, hardal, şalgam gibi bütün Cruciferae 
bitkileriyle beslenir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Larva parazitoiti: 
Apanteles glomeratus L.  (Hym.: Braconidae) 

Pupa parazitoitleri: 
Diadegma fenestralis (Holmg)  (Hym.: Ichneumonidae) 

 
Şekil 115. Lahana yaprakgüvesinin 

lahana yaprağında mey-
dana getirdiği yenikler. 
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Diadegma semiclausa (Hell.)  (Hym.: Ichneumonidae) 
Diadromus collaris (Grav.)  (Hym.: Ichneumonidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

― Lahananın hızlı ve kuvvetli olarak gelişmesini sağlamak için uygun bir 
gübreleme, düzenli bir sulama ve sık sık çapa yapılmalıdır. 

― Lahana yaprakgüvesi’ne barınak olabilecek yabancı otlar, özellikle 
Cruciferae türleriyle doğal düşmanlar gözetilerek mücadele edilmelidir. 

5.2. Mekanik Mücadele 

Kışlayan pupaların gelecek yıla geçecek popülâsyonu azaltmak üzere, hasattan 
sonra tarlada kalan lahana veya karnabahar artıkları toplanarak yok edilmelidir. 

5.3. Biyolojik Mücadele 

Doğal düşmanları korumak ve desteklemek için Bacillus thuringiensis aktif 
maddeli preparatlar tercih edilmelidir. 

5.4. Kimyasal Mücadele  

5.4.1. İlaçlama zamanı 

Fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra başlamak üzere, tarla 10 günde bir 
kontrol edilir. Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki 
kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar 
verilir. Mayıs-eylül aylarında yoğun larvalara ve yaygın zarar belirtilerine 
rastlandığı zaman ilaç uygulaması yapılır. İlk ilaçlamadan sonraki günlerde 
periyodik kontrollere devam edilir. Yeni çıkan yapraklarda zarar belirtileri artıyor 
ise ilaçlamanın tekrarlanması gereklidir. 

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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MANTOLU BÖCEK 
Amicta oberthuri Hey.  

(Lepidoptera: Psychidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginleri açık deve tüyü renginde, kanat açıklığı dişilerde ortalama 19.6 mm, 
erkeklerde 20.2 mm’dir. Erkekler genellikle dişilerden daha büyüktür. Baş, toraks 
ve abdomen sonu erkeklerde sık tüylerle kaplıdır. Dişilerde ise abdomen sonunda 
tüyler az ve seyrektir. Ayrıca dişilerde abdomen sonu ince uzun, erkeklerde ise 
küttür. Antenler vücuda göre daha koyu renkli ve çift yönlü tarak şeklindedir. 
Kanatların etrafı açık renkte, sık saçaklıdır.  

Yumurtalar sarı renkli, yassı ve hafif elips şeklinde ve 0.8x1.1 mm boyutlarındadır 
(Şekil 116b). Erginlerin çıktığı mantolar içine yumurtalar küme halinde bırakılır.  

Larvaların birinci döneminde baş siyah, parlak; gövde açık kahverengindedir. 
Larvalar yaptıklar manto içinde bulunurlar. Metatoraks plakası bir hatla ortadan 
ikiye bölünmüştür. Ön bacaklar çok iyi gelişmiştir. Abdomen gri dalgalı sarımsı 
şeffaf renktedir. Her segmentin yan kenarlarında birer siyah küçük nokta vardır. 
Baş dâhil vücutta seyrek, uzunca, koyu kahverengi tüyler bulunur. Larvaların 
renkleri son döneme kadar biraz açılmakla beraber, aynı tonda devam etmektedir. 
Birinci dönem larvalarda boy ortalama 2.0 mm’dir. İkinci dönem larvalarda 
mantosuz boy ortalama 4.5–5.5 mm, mantolu 4.0–7.4 mm’dir. Son dönem 
larvalarda boy, manto ile birlikte 22–52 mm’dir.  

 
Şekil 116. Mantolu böceğin oluşturduğu manto (a) ve manto içindeki yumurtaları (b). 

Pupaları yassı ve tuğla kırmızısı renginde olup manto içinde oluşmaktadır.  

Mantolu böcek, kışı birinci dönem larva halinde, bir yıl önceki bitki artıklarından 
örülmüş mantodaki pupa kokonları içinde diyapozda geçirir. Nisan başından 
itibaren larvalar toprak yüzeyine çıkarak nohut ve mercimeğe geçer. Bitkilerin taze 
sürgün ve yapraklarıyla beslenir ve sürgünleri keser. Bu kesilen parçaların bir 
kısmını, 1.2–1.8 mm’lik parçalar halinde, ipek salgılarıyla birbirine sıkça yapış-
tırarak, vücutlarının etrafında manto oluştururlar (Şekil 116a). Mantoların renkleri 
beslendiği ortama bağlı olarak grimsi koyu kahverengi, saman rengi ve yeşilimsi 

a b 
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olabilmektedir. Mantoların her iki ucu açık ve genel görünüşleri abdomen sonuna 
doğru incelen uzunca konik şeklindedir.  

Mayısın ikinci yarısından itibaren tohum kapsülleri ile de beslenmekte, göç ederek 
bir tarladan diğerine geçmekte ve haziran ayının ilk haftasına kadar beslenmelerine 
devam etmektedirler. Prepupa dönemi haziran ayında mantoların içinde başlamak-
tadır. Prepupa dönemi toprak çatlakları, taş yığınları veya toprağın 5–10 cm 
derinliğinde gerçekleşmektedir. Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren pupa 
dönemi başlamaktadır. Ağustos ayının ikinci yarısında ilk kelebekler görülür ve 
ergin çıkışları eylül ayının ilk yarısına kadar devam eder. Çiftleşen dişiler çıktıkları 
manto içine 60–120 adet yumurta bırakmaktadır. Ergin ömrü bir gündür. Eylül 
ayının ikinci yarısından itibaren yumurtalar açılmaktadır.  

Mantolu böcek yılda 1 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Polifag olan zararlının larvaları, bitkileri hem yiyerek, hem de keserek kısa 
zamanda zarar vermektedir. Bölgede önemli zararı mercimek, nohut, buğday, 
kavun ve karpuzda bitkinin çıkış dönemlerinde olmaktadır. Mercimek ve nohutta 
taze sürgün ve yapraklarda oburca beslenmektedir. Ayrıca bitkilerin sürgünlerini 
keserek bir kısmını mantolarına bağlamakta, diğer kısmı yerde birikmektedir. 
Buğdayda genç dönemde yaprakları yiyerek ve sapı toprak seviyesinde keserek 
zarar vermektedir. Kavun ve karpuz tarlalarında erken dönemde fideleri yiyerek 
zarar yapmaktadır. Beslendikleri tarladaki bitkilerin yeşil aksamı azalınca en yakın 
tarlaya geçiş yapmaktadır. 

Her yıl ekonomik önemde zararlı olmamakla birlikte, salgın yıllarında mercimek 
ve nohut tarlalarını tamamen tahrip ederek hiç ürün alınamayacak duruma 
getirebilmektedir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış göstermektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag olan zararlı, meralarda ve tarla kenarında bulunan başta yabani Gramineae 
(Poaceae), Compositae (Asteraceae) familyalarına bağlı bitkiler olmak üzere bütün 
bitkilerde ayırım yapmaksızın beslenmektedir. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki 
mercimek, nohut, buğday, arpa, kavun, karpuzda yaygındır. Bazı orman ve meyve 
ağaçları ile bahçe bitkileri de konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Larva parazitoitleri: 
Chirotica terebrator Horstmann  (Hym.: Ichneumonidae)  
Bracon sp.  (Hym.: Braconidae).  

Bazı kuşlar, kemiriciler, karınca, Diptera (Asilidae), Mantidae ve Carabidae türleri, 
zararlının predatörleridir.  
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Polifag bir zararlı olduğundan tarlada ve tarla çevresinde yabancı ot temizliğine 
dikkat edilmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal mücadele önerilmemektedir.  

 

 

 

MERCİMEK HORTUMLU BÖCEĞİ 
Sitona crinitus (Hbst.)  

(Coleoptera: Curculionidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginler 3–5 mm boyunda, kahverengi gri renklidir. Hortumu kısa ve geniştir. 
Protoraks üzerinde açık renkli pulcukların oluşturduğu uzunlamasına üç bant 
bulunur (Şekil 117a).  

Yumurta 0,3 mm uzunlukta ve oval biçimdedir. Önceleri kirli beyaz renkte olup 
daha sonra tamamen siyah renge dönüşür. Larva bacaksız olup, 4-5 mm boyunda, 
hafif kıvrık ve krem rengindedir (Şekil 117b).  

  
Şekil 117. Mercimek hortumlu böceği ergini (a), nodozitelerde beslenen larvaları (b) ve 

erginin yapraktaki zarar şekli (c). 

Pupa serbest pupa biçiminde olup, kirli beyaz renktedir. Uzunluğu 3-4 mm’dir.  

a b c 

©Yasemin ÖZDEMİR 
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Kışı toprakta ergin dönemde geçirir. İlkbahar aylarında sıcaklığın yükselmesiyle 
birlikte topraktan çıkan erginler, yapraklarla beslenmeye başlarlar ve birkaç gün 
sonra çiftleşirler. Dişiler yumurtalarını yaprak, sap ve daha çok bitkinin kök 
boğazına yakın kısmına tek tek bırakırlar. Bir dişi 100–600 yumurta bırakır.  

Yumurtadan çıkan larva toprakta yaşar. Bitki kökleri ve nodozitelerle beslenir 
(Şekil 117b). Larva dönemi 30–40 gündür. Larva olgunlaştıktan sonra, toprak 
içinde bitki yakınında yaklaşık 3 cm derinlikte pupa olur. Pupa dönemi 7–10 
gündür. Yumurtadan ergine kadar olan gelişme süresi 40–60 gündür.  

Mayıs ayı ortalarından itibaren yeni nesil erginler çıkar. Hasat sonrasında toprağa 
girerler, ya da tarladaki bitki artıkları altına gizlenirler. Güneşli sonbahar aylarında 
da toprak üstüne çıkarak beslenirler. Yılda 1 döl verir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Erginler bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde, bitki 3–4 yapraklı dönemde iken zarar 
yaparlar. Zararlı çoğunlukla yaprakçıkların kenarlarını dıştan içe doğru yarım ay 
şeklinde yiyerek zarar yapar (Şekil 117c). Ergin zararı 4–6 hafta sürer. Larvalar ise 
bitkinin kök ve nodozitelerinde beslenme yolu ile zararlı olur.  

Kurak yıllarda ve popülâsyonun yüksek olduğu yerlerde zararı önemlidir. Yoğun 
zarara uğramış bitkilerde zayıf gelişme, solma hatta kuruma görülür.  

Ülkemizin tüm bölgelerinde yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 

Genel olarak Baklagil (Leguminaceae) bitkilerinde zarar yapar. En çok zararlı 
olduğu bitkiler mercimek, bezelye, yonca, fiğ, fasulye ve korungadır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Ülkemizde doğal düşmanları saptanmamıştır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

― Mercimek bitkilerinin ilk dönemlerinde hızlı gelişmesini sağlamak 
amacıyla iyi bir toprak işlemesi yapılmalı ve tohumlar fazla derine 
ekilmemelidir.  

― Ekim nöbeti uygulanmalı ve ara yıllarda uygun bir gübreleme yapılmalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda bitkiler 
5–10 cm boyunda iken 1 ilaçlama yapılabilir. Yeterli yağış olduğu takdirde bitki 
kendini kurtaracağından ilaçlama gerekmeyebilir. 
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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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği  

İlaçlamada erginler hedef alındığından bütün bitkilerin ilaçlanmış olması yanında 
toprak yüzeyinin de ilaçlanmış olmasına özen gösterilmelidir.  

 

 

 

MERCİMEKLERDE TEBEŞİRLEŞME ETMENLERİ 
Dut kımılı (Dolycoris baccarum L.) 

Baklagil pentatomidi (Piezodorus lituratus F.) 
(Hemiptera: Pentatomidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Mercimeklerde tebeşirleşme zararı Dut kımılı (Dolycoris baccarum L.) ve Baklagil 
pentatomidi (Piezodorus lituratus F.) tarafından meydana getirilmektedir. 

Dut kımılının tanımı ve yaşayışı: 

Erginlerde vücut yassıca ve geniştir. Toraksın üst yüzeyinde hakim renk açık vişne 
rengi olup, kirli sarımsı veya esmerimsi renktedir. Vücudun üzeri siyah nokta 
şeklinde çukurcuklarla kaplı, ayrıca seyrek tüylerle örtülüdür Antenler 5 segmentli 
olup, üzeri tüylüdür. İlk anten segmenti açık sarı, diğerleri siyah renklidir. Dişinin 
boyu ortalama 12 mm, erkeğin boyu ise 11 mm’dir (Şekil 118a). 

Yumurtaların rengi çoğunlukla kremimsi sarıdır. Bazen pembe renkli de olabilir. 
Yumurtalar fıçı biçiminde, alt ve üst tarafları birbirine yakın genişliktedir. Yumurta 
kabuğunun üzerinde değişik şekilli desenler bulunur. Dairesel şekilde yumurta 
kapağı vardır. Yumurtanın boyu ortalama 1.11 mm, eni 0.82 mm’dir. Yumurtalar 
yan yana ve bitişik sıralardan oluşan kümeler halinde bırakılır (Şekil 118b).  

Dut kımılı’nın 5 nimf dönemi vardır. İlk nimf dönemlerinde baş ve toraks siyah, 
abdomen ise açık sarı renklidir (Şekil 118b,c). Dönem ilerledikçe ergine 
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benzemeye başlarlar (Şekil 118d). Vücut üzerinde tüyler vardır. Toraks ve 
abdomende her döneme özgü desenler bulunur.  

Dut kımılı, kış dönemini dağların yüksek yerlerinde başta kirpi otu, kirpi geven, 
geven, zırotu gibi çok yıllık bitki örtüsü ve taşların altında, toprak çatlakları içinde 
ergin dönemde geçirir. İlkbaharda havaların ısınması ile birlikte ortalama günlük 
sıcaklık 14°C üzerine çıktığı zaman kışlakları terk ederek ovalara iner, bir süre 
geniş yapraklı yabancı otlarda beslenir, nisan ayı ortalarında çiftleşmeye, yaklaşık 
bir hafta sonra da mercimeğin çiçeklenme döneminde yumurta bırakmaya başlar. 
Yumurtalar kümeler halinde yaprak, sap, çiçek ve meyve üzerine bırakılır. Bir 
yumurta kümesinde 14–42 yumurta bulunabilir.  

Yumurtalardan 12–15 gün sonra çıkan 1.dönem nimfler yumurta kabukları 
üzerinde veya yaprak üzerinde toplu olarak bulunur. 2. nimf dönemine 
geçtiklerinde dağılarak beslenmeye başlar. Tane oluşumu ile birlikte kapsül ve 
tanelerde beslenmeyi sürdürür ve hasat olgunluğu dönemine kadar 3., 4. ve 5. nimf 
dönemlerini geçirir. Hasat dönemine yakın yeni nesil erginler oluşur. Yılda 3-4 döl 
verirler. 

 

 

 
 
 
 
Şekil 118. Dut kımılı ergini (a), yumurtadan yeni 

çıkan nimfler ve çıktıları yumurtalar (b), 
2. nimf dönemi (c), 5. nimf dönemi (d). 

 

Baklagil pentatomidinin tanımı ve yaşayışı: 

Vücut uzunluğu 10–12 mm’dir. Genel rengi açık veya koyu yeşil renkli olup, 
pronotum’un gerisi koyuca renklidir. Kızıl renkli formları da vardır. Vücudun üzeri 
küçük, derince noktalarla kaplıdır. Antenler kırmızımsı veya sarımsı renktedir. 
Hortum açık sarımsı renkte olup orta koksalara kadar uzanır. Vücudun alt tarafı ve 
bacaklar açık sarımsı veya yeşilimsi renktedir (Şekil 119a). 

a b c 

d 
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Yumurtalar fıçı biçiminde olup kül renginde ve kirli beyaz enine çizgili desenlidir. 
Yumurta kabuğu dikenimsi çıkıntılarla kaplıdır. Yumurta kapağı dairesel 
şekildedir. Yumurtalar genellikle düzgün iki sıralı kümeler halinde bırakılır. 

Baklagil pentatomidi beş nimf dönemi geçirmektedir. Toraks ve abdomende her 
döneme özgü desenler bulunmaktadır (Şekil 119b). Nimf dönemi 24-38 gündür. 

 
Şekil 119. Baklagil pentatomidi ergini (a) ve nimfi (b). 

Baklagil pentatomidi, kış dönemini dağların yüksek yerlerinde başta kirpi otu, kirpi 
geven, geven gibi çok yıllık bitki örtüsü ve taşların altında; toprak çatlakları 
arasında, bazen de ağaç kabukları altında eşeysel olgunluğa erişmemiş ergin 
dönemde geçirmektedir. İlkbaharda havaların ısınması ile birlikte kışlakları terk 
ederek mercimek alanlarına inmekte ve beslenme faaliyetine başlamaktadır. Bir 
müddet beslendikten sonra nisan ayı ortalarında çiftleşmeye, yaklaşık bir hafta 
sonra mercimeğin çiçeklenme döneminde, yumurta bırakmaya başlamaktadır.  

Yumurtalar iki sıralı kümeler halinde yaprak, sap, çiçek ve meyve üzerine bırakılır. 
Bir yumurta kümesinde genellikle 14 adet yumurta bulunabilir. Yumurtalardan 
iklim koşullarına bağlı olarak 10–20 gün sonra çıkan nimfler kabukları üzerinde 
veya yaprak üzerinde toplu olarak bulunurlar. 2. nimf dönemine geçtiklerinde 
dağılarak beslenme faaliyetine başlamaktadırlar. Tane oluşumu ile birlikte kapsül 
ve tanelerde beslenmeyi sürdürmekte ve hasat olgunluğu dönemine kadar 3., 4. ve 
5. nimf dönemlerini geçirmektedirler. Hasat dönemine yakın yeni nesil erginler 
oluşmaktadır.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Nimf ve yeni nesil erginlerin mercimek tanelerinde yaptığı emgi sonucunda 
tanelerde krater ağzı gibi oluşumlar, büzülmeler gibi tane kabuğunda deformas-
yonlar meydana gelmektedir. Ayrıca emgi sonucu emgi yerinde tanenin kimyasal 
yapısı bozulmakta ve bu bozulma sonucunda “tebeşirleşme” adı verilen beyaz unsu 
bir yapı oluşarak tanenin kalitesi düşmekte ve çimlenme yüzdesi azalmaktadır 
(Şekil 120). Tanede meydana gelen bu zararlanma mercimeğin iç ve dış piyasada 
pazar değerinin düşmesine neden olmaktadır. 

a b 
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Tebeşirleşme etmenleri Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygındır. Tebeşirleşme 
zararı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kırmızı mercimekte bazı yıllar önemli ürün 
kaybına neden olmaktadır.  

 
Şekil 120. Tebeşirleşme etmenlerinin mercimek kapsülünde (a) ve tane kabuğundaki (b) 

zarar şekli ve mercimek tanesinde meydana getirdikleri tebeşirleşme zararı (c).  

3. KONUKÇULARI 

Polifag zararlılardır. Ülkemizde yabancı ot ve kültür bitkisi olmak üzere 47 
familyaya ait toplam 136 konukçusu saptanmıştır. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde 20 familyaya ait 49 konukçusu olduğu belirlenmiştir. En fazla 
Compositae familyasına bağlı türlerde beslenmekte olup, sebzelerden domates, 
biber, mercimek ve nohutta zarar yapar. 

P.lituratus mercimeğin dışında yonca, üçgül gibi yem bitkilerinin yanı sıra baklagil 
familyasından yabancı otlarda beslenmektedir.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Zararlının Türkiye’de saptanan parazitoit ve predatörleri aşağıdadır. 

Yumurta parazitoitleri: 
Trissolcus semistriatus (Nees) (Hym.: Scelionidae) 
T. grandis Thomson (Hym.: Scelionidae) 
T. choaspes (Nixon) (Hym.: Scelionidae) 
T. anitus (Nixon) (Hym.: Scelionidae) 
Ooncyrtus telenomicida (Vas.) (Hym.: Scelionidae) 

Ergin parazitoitleri: 
Cylindromyia brassicaria (F.) (Dip.: Tachinidae) 
Ectophasia oblonga (R-D) (Dip.: Tachinidae) 
Elomyia lateralis (Meigen) (Dip.: Tachinidae) 
Gymnosoma clavata (Rohd.) (Dip.: Tachinidae) 
G. desertorum (Rohd. ) (Dip.: Tachinidae) 
G. dolycoridis (Dupuis) (Dip.: Tachinidae) 

 

a b c 
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Predatörü: 
Rhinocoris punctiventris H.-S. (Hem.: Reduviidae) 

Erginlerin hastalık etmenleri (entomopatojen): 
Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smith.  
Arhobotrys spp.  
Fusarium solani  
Massospora sp.  
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

─ Yabancı ot mücadelesi: Mercimekte tebeşirleşme zararına neden olan P. 
lituratus ve D.baccarum’un konukçuları arasında özellikle baklagil ve 
yabancı otlar başta gelmektedir. O nedenle kültür bitkisi alanlarında tarla 
ekime hazırlanmadan önce sonbaharda ilk yağmurlar yağıp yabancı otlar 
çimlendikten sonra diskaro veya kültivatör çekilerek yabancı otlara karşı 
mekanik mücadele uygulanmalıdır. 

─ Erkenci çeşitlerin yetiştirilmesi: Kışlamış erginler mevsim başında 
baklagil yabancı otların yanı sıra mercimekte de beslendiğinden, erken 
gelişen çeşitlerde nimfler iyi beslenememekte, dolayısıyla popülasyon 
yoğunluğu düşmektedir. Bu nedenle özellikle kışlak alanlarına yakın 
yerlerde erkenci çeşitlerin yetiştirilmesine özen gösterilmelidir. 

5.2. Biyolojik mücadele 

Zararlının doğal düşmanlarının özellikle ergin ve yumurta parazitoitlerinin 
korunması ve etkinliğini arttırmak amacıyla; parazitoitlerin barınabilmesi, kışı 
geçirebilmesi ve çoğalabilmesi için çeşitli türde ağaçlar yetiştirilmelidir. Ayrıca, 
polikültür tarım yapılması da, parazitoitlerin yazın da çoğalabilecekleri diğer 
konukçu böceklerin yaşamasına da uygun alan oluşturacaktır. Belirli aralıklarla 
oluşturulan bu yeşil kuşaklarla parazitoit etkinliğinin arttırılması sağlanmalıdır. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Zararlı kışlak alanlarından kademeli iniş yaptığından yumurta bırakma periyodu 
uzamaktadır. Zararlının polifag bir zararlı olması ve çok sayıda kültür bitkisi ve 
yabancı otta beslenmesi nedeniyle; tarlada zararlının farklı biyolojik dönemlerine 
ait bireyler karışık halde bulunmakta, bu nedenle ilaçlı mücadelesi önerilme-
mektedir.  
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MERCİMEKTE APİON 
Apion arrogans Wenck.  

(Coleoptera: Curculionidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginleri yeşilimsi mavi, parlak renkte olup 2.1–2.3 mm uzunluğundadır. Hortum-
ları hafif kavislidir. Antenleri hortumun ortasına yerleşmiştir. Bacakları ince, uzun 
ve uç kısımları tırnaklıdır (Şekil 121). 

Yumurtaları parlak sarı renkli ve elips şeklindedir. Çok 
kü-çük olması nedeniyle zor görülür. Larvaları bacaksız, 
par-lak sarı renkte olup, baş kısmı siyahtır. Genellikle 
kıvrık olarak dururlar ve hareketleri oldukça yavaştır. 
Pupaları serbest pupa biçiminde olup sarı renktedir.  

Kışı ergin olarak toprağın 10–15 cm derinliğinde, tarla 
kenarı ve çevresindeki yabancı otlar veya çalılık, fundalık, 
karışık çayır otlarının bulunduğu alanlarda diyapoz 
halinde geçirir. Mart ayı başlarında günlük ortalama 
sıcaklık 11°C’ye ulaşınca diyapoz sona erer. Günlük 
sıcaklık 13–15°C’ye yükseldiğinde ve orantılı nem %65–
66 olduğunda erginler kışlama yerlerini terk ederek 
mercimeğe geçerler. Ani sıcaklık düşmelerinde, şiddetli 
yağışlarda ve yüksek sıcaklıklarda genellikle mercimeğin kök çevresindeki 3–5 
cm’lik toprak derinliğine inerler. Erginler kışlakları terk ettikten sonra cinsel 
olgunluğa ulaşır. Sabahları ve günün serin saatlerinde beslenirler. Erginler için en 
uygun sıcaklık 10–14°C’dir. Ergin ömrü 32°C’de oldukça kısalır. Dişi ömrü 50–
150 gündür. 

Günlük ortalama sıcaklık 19–20°C’in üzerine çıktığında yoğun beslenme, çiftleşme 
ve yumurtlama başlar. Dişiler yumurtalarını mercimeğin büyüme noktası olan tepe 
tomurcuğundaki yaprak demetçikleri arasına tek tek, bazen de 2–3 adet halinde 
bırakır. Kışı geçiren erginler kademeli ölümlerle nisan sonuna kadar yaşarlar.  

Yumurtlama periyodu 2–3 aydır. Bir dişi ömrü boyunca ortalama 87 adet yumurta 
bırakır. Yumurtalar 5–12 günde açılır.  
Yumurtalardan çıkan larvalar tepe tomurcuğunda beslenmeye başlar. Her tomurcuk 
içinde bir larva bulunur. İçinde larva bulunan tepe tomurcukları beyazımsı renkte 
ve şişkince bir görünümdedir. 10–15 günde gelişmesini tamamlayan larva, aynı 
tomurcuk içinde beyaz renkte bir kokon örerek pupa olur. Pupa dönemi 10°C’de 
yaklaşık 28 gün, 32°C’de ise 3 gündür. 

 
Şekil 121. Apion ergini. 
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Nisan ayının ikinci yarısından itibaren yeni nesil erginlerin çıkışları başlar. Bu 
erginler yazlamaya çekilinceye kadar oburca beslenir. Mercimek hasadından sonra 
haziran ayının ikinci yarısına doğru kademeli olarak yazlamaya çekilir.  
Yılda 1 döl verirler.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Erginleri konukçuların yaprakçıklarında dairesel küçük delikler açarak beslenirler. 
Erginlerin yapraklardaki bu zararına karşın, asıl zarar tepe tomurcuğunda yaşayan 
larvalar tarafından yapılmaktadır. Larva zararı nedeniyle bitkinin büyüme gözü 
kurur, büyümede durgunluk olur, bitki yan dallar vermeye başlar, kısa ve bodur 
kalır. Böyle bitkiler yeterli kapsül veremediğinden doğrudan ürün verimini etkiler. 
Şiddetli zarar görmüş tarlalar uzaktan duman renginde görülür. Kurak geçen 
yıllarda ve kıraç alanlarda zararı önemlidir, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimeklerde yaygın olarak bulunur. 
3. KONUKÇULARI  
En önemli konukçusu mercimektir. Bakla, fiğ ve yonca da zararlının konukçuları 
arasındadır. Ayrıca mera bitkileri, çalılık ve fundalıklar da yaşam yerleridir. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Türkiye’de zararlının larva parazitoiti olarak Entedon sp. (Hym.: Eulophidae) 
saptanmıştır.  
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Mercimek tarlaları ekime hazırlanırken derin bir şekilde sürülerek ertesi yılın ergin 
popülâsyonu azaltılabilir. Ayrıca tarla içinde ve çevresinde erginlerin kışlamalarına 
uygun barınaklar ve bitki artıkları bırakılmamalıdır. Çalılık, fundalık ve meralara 
yakın mercimek ekimlerinde daha dikkatli olunmalıdır. Mercimekte ekim nöbeti 
uygulanmalıdır.  
5.2. Kimyasal Mücadele 
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Mücadelede asıl hedef kışlamış erginler olduğundan, erginlerin diyapozdan 
çıkışlarından hemen sonra ve yumurtlama başlamadan ilaçlama yapılmalıdır.  

Zararlıyla kimyasal mücadelede, erginlerin küçük olması, ölü numarası yapması ve 
toprak içine gizlenmesi gibi özelliklerinden dolayı ergin üzerinden mücadeleye 
karar vermek güçtür.  

Tarlada ergin için, 

─ 10–50 dekar alanda 16 çember,  

─ 50 dekardan büyük alanda 20 çember,  
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atılarak, m2’de ortalama 3–5 ergin veya daha fazla olduğunda kimyasal mücadele 
yapılır. 

Larva için ise,  

─ 10–50 dekar alanda 75 bitki,  

─ 50 dekardan büyük alanda 100 bitki, 

kontrol edilerek, bitki başına ortalama 3 ve daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu 
olduğunda veya tepe tomurcuklarında %10’un üzerinde bulaşma olduğunda 
kimyasal mücadele yapılır.  

İlk ilaçlamadan 15–20 gün sonraki kontrollerde larva veya ergin yoğunluğu 
savaşımı gerektirecek düzeyde olursa, ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır. Bu dönemde 
Sitona sp.’nin de aynı tarlada yoğun olması durumunda her ikisini de etkileyen bir 
ilaç seçilmelidir. 

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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MERCİMEK KÖKBİTİ 
Smynthurodes betae West.  
(Hemiptera: Pemphigidae) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Mercimek kökbiti’nin fundatriks (döllerin anası) formları 5–7 mm boyundadır. 
Bunlar kışlık yumurtalardan çıkan ilk döldür. İkincil konukçuların köklerinde par-
tenogenetik olarak çoğalan bireyler, açık krem renkli ve yaklaşık 2-3 mm boyunda-
dır (Şekil 122a,b). Nimfler yaklaşık 1–1.5 mm boyunda olup turuncu renklidir.  

Kökbitinin yaşam çemberi, primer konukçusu olan antepfıstığı ağacının kabukları 
altında kışı geçiren yumurtadan fundatriks nimfleri (birinci döl) çıktığı zaman 
başlar. Yaklaşık üç hafta sonra eşeysel olgunluğa gelirler ve partenogenetik olarak 
çoğalırlar. Her bir fundatriks yaklaşık 22 nimf (ikinci döl) verebilir. İkinci döl 
nimfleri yayılır ve yapraklarda iğ biçiminde kırmızı galler oluşturur (Şekil 122c). 
Galler içinde yaz boyunca üçüncü ve dördüncü döl kolonileri oluşur.  

Sonbahar kolonisinde popülasyon maksimum yoğunluğa ulaşarak her bir gal içinde 
ortalama 35 kanatlı birey meydana gelir. Bu dönemde kanatlı bireyler galleri terk 
ederek sekonder konukçuların köklerine yerleşirler.  

 
Şekil 122. Mercimek köklerinde beslenen Mercimek kökbiti (a,b) ve antepfıstığı 

yaprağındaki zarar şekli (c). 

Köklerde beslenen bu bireyler partenogenetik olarak çoğalmaya başlar. Hava 
sıcaklığına bağlı olarak mayıs ayında kanatlı cinsel (seksupar) bireyleri meydana 
getirerek primer konukçularına geri döner. Vivipar olarak erkek ve dişi bireyleri 

a b c 
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meydana getirir. Bu bireyler çiftleşerek antepfıstığı ağacının ana dalları ve gövde 
üzerinde kabuk altlarına yumurtalarını bırakır.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Kökbiti antepfıstığı ağaçlarında yaprak kenarlarında kırmızı renkli galler 
oluşturarak zarar yapar (Şekil 122b). Asıl zararı sekonder konukçuların köklerinde 
yaşayan bireyler oluşturur. Mercimeğin köklerinde koloni oluşturarak (Şekil 122a), 
köklerden bitki özsuyunu emerek beslenmesi sonucu bitkinin gelişmesini 
yavaşlatır, tarlada dairesel şekilde sararmalara ve kurumalara neden olur. Yoğun 
olduğu tarlalarda verim düşer.  

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yayılış göstermektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Zararlının konukçuları arasında antepfıstığı ile Leguminosae, Solanaceae ve 
Gramineae familyalarına bağlı bitkiler bulunur. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Predatörleri: 

Hyperaspis quadrimaculatus Red.  (Col.: Coccinellidae)  

Chrysotoxum intermedium Meigen.  (Dip.: Syrphidae)  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Popülâsyonun yoğun olduğu yerlerde, konukçusu olmayan bitkilerle münavebe 
yapılmalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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MERCİMEKTE KÖK KOŞNİLİ 
Porphyrophora polonica L.  

(Hemiptera: Margarodidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginlerde eşeysel dimorfizm bulunmaktadır. Ergin dişi 4.5 mm boyunda, koyu 
kızıl kahverengindedir. Zararlı, ön kısmından arkaya doğru genişleyen oval 
biçimde olup, keneye benzemektedir. Vücut segmentleri oldukça belirgin ve 
kıllarla örtülüdür. Dişiler kanatsızdır. Ön bacakları kazıcı tiptedir. Ergin erkek 2-3 
mm boyunda, ince uzun silindir şeklinde, koyu kırmızı renktedir. Kanatlar bir çift 
ve şeffaftır. Kanatlarda kırmızı renkli kitinimsi bir yapı bulunur. Abdomen sonunda 
beyaz bir kıl demeti uzanmaktadır (Şekil 123a). Yumurtalar kırmızı renkte ve 
ovaldir.  

 
Şekil 123. Mercimek kök koşnili ergini (erkek ve dişi) (a) ve 2. dönem 

larvası (kist) (b). 

Yumurtalardan çıkan birinci dönem larvalar hareketlidir. Birinci dönem larva 
kendini bitki köklerine tespit ettikten sonra beslenmeye başlamakta ve beslendikçe 
şişerek kist şeklini almaktadır. Kist dönemindeki larva ikinci dönem larvadır ve 
beslenme hortumu dışında vücut organları bulunmaz (Şekil 123b). Dişi kistler 
ortalama 4-5 mm çapında olup, erkek kistlerden yaklaşık 3 kat daha büyüktür. Dişi 
ve erkek kistler bitki köklerinde bir arada yapışık olup, bir bitkide 18–20 kist 
bulunur.  

Zararlı, kış dönemini toprakta, 1. larva döneminde kokon içinde geçirir. Mart ayın-
da havaların ısınması ile birlikte aktif hale geçen larvalar bitki köklerine geçerek 
beslenmeye başlar ve bitki özsuyunu emerek beslenen larvalar şişerek kist halini 
alır. Beslenirken ürettikleri tükürük miktarının fazla olması nedeniyle, toprak ve 
kum parçacıkları yapışarak kist yüzeyinde kalın bir kabuk oluşturur. İç çeperi siyah 
renkli olan bu kist kabuğu zararlıyı olumsuz çevre koşullarına ve doğal düşmanlara 
karşı aynı zamanda koruyucu bir kılıf görevini görür. Pembemsi mor renkte olan 
bu kistler ezildiklerinde kırmızı renkli bir sıvı çıkar. Bu özelliğinden dolayı 

♂ 
♀ 

a b 
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bölgede kilimcilikte bir boya maddesi olarak kullanılır. Kistler mercimek hasadına 
kadar köklerde beslenmeye devam eder, mercimek hasadından sonra yazlamaya 
girer, yaz ve sonbaharın ilk aylarını beslenmeksizin geçirir.  

Eylül ayının ilk yarısında kistler açılıp ilk çıkışlar başlar. Önce küçük kistlerden 
3.dönem erkek larvalar çıkar. Ortalama 5 gün süren larva döneminden sonra pupa 
dönemine girer, yaklaşık 10 gün sonra ekim ayının ilk haftasında ergin erkekler 
görülür. Dişiler ise kistlerden ergin olarak çıkar. Yumurtalar toprak içinde yaklaşık 
5 cm derinlikte, dişi tarafından salgılanan ve dişinin vücudunu da içine alan 
pamuğumsu kokon içinde tespih taneleri gibi bırakılır, yumurtalar çoğaldıkça 
kümeler halini alır. Bir dişi ortalama 579 adet yumurta bırakır.  

Yılda 1 döl vermektedir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Zararlının 2. dönem larvaları (kistler) bitkide zarar yapar. 2. dönem larvalar bitki 
köklerinden bitki özsuyunu emerek bitki gelişmesini yavaşlatır, bitkide 
sararmalara, kurumalara ve yoğunluğu fazla olan tarlalarda ürün alınamamasına 
neden olur.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.  

3. KONUKÇULARI 

Zararlının konukçuları olarak kültür bitkilerinden mercimek, buğday, arpa; yabancı 
otlardan kocafiğ ve kirpi otu saptanmıştır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Örümceklerin erginlerle beslendiği gözlenmiştir.  

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Mercimeğin hasatından sonra derin sürüm (20–30 cm) yapılarak kistlerin parçalan-
ması veya olumsuz çevre koşullarının etkisiyle ölmesi sağlanır. 

Zararlının kistleri toprakta uzun süre beslenmeden canlı kalabildiğinden, yoğun 
olduğu tarlalarda 5–7 yıl ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. Bu nedenle kimyasal mücadele 
önerilmemektedir. 
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NOHUT YAPRAKSİNEĞİ 
Liriomyza cicerina (Rond.)  
(Diptera: Agromyzidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginlerin hâkim rengi siyahtır. Abdomen sarı çizgili, vücudun diğer kısımları gri-
siyah renkte, fazla hareketli olmayan sineklerdir. Tarlada dikkatlice bakıldığında 
nohut yaprakçık ve dalcıkları üzerinde kolayca görülürler. Dişiler ortalama 1.4–1.6 
mm, erkekler 1.1–1.3 mm boyundadır (Şekil 124a).  

Yumurta mat beyaz renkte ortalama 0.1 mm boyundadır. Yumurtalar yaprak 
dokusu içine bırakıldıkları ve küçük olduklarından gözle görülmez.  

Larva kirli sarı, parlak görünümlü ve silindiriktir. Larvalar nohut yaprakçıklarının 
iki epidermisi arasında açtığı galeride bulunur. Larva üzerinde enine 10 adet bant 
vardır. Olgun larva ortalama 2.4–2.8 mm boyda ve çıplak gözle kolayca görülür 
(Şekil 124b).  

Pupa fıçı şeklinde, bal sarısı veya kızıl-kahve renkli, boyları 2 mm kadar olup, kök 
boğazı civarından alınacak toprak örneğinde gözle görülebilir (Şekil 124c). 

  
Şekil 124. Nohut yapraksineği ergini (a), larvaları (b) ve pupaları (c). 

Kışı toprağın 3–6 cm derinliğinde pupa döneminde geçirir. İlkbaharda erginler 
çıkar ve taze nohut yaprakçıklarında beslenir. Cinsel olgunluğa erişince çiftleşir. 
Dişiler ovipozitörleriyle yaprakçıkların üst epidermisini delerek iki epidermis 
arasına yumurtalarını bırakırlar. Her yaprakçığa genellikle 1 adet olmak üzere bir 
dişi 30–35 civarında yumurta bırakır. Yumurtaların bırakıldığı yer hafif bir 
şişkinlik ve açık renkli bir leke halinde görülür. Erginler bu yumurta bırakılan 
yerden çıkan özsu ile beslenir.  

Yumurtalar 2–4 günde açılır. Çıkan larva, yaprakçıklar içinde galeri açarak 
beslenir. Olgun larva yaprakçığın yan kenarından kendini toprağa atarak 2–5 cm 
toprak derinliğinde pupa olur. 14–15 günlük pupa döneminden sonra yeni erginler 

a b c 
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çıkar. Bir dölün gelişme süresi sıcaklık ve neme bağlı olarak 1–1.5 ayda 
tamamlanır. Yılda 2–3 döl verebilir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Yeni çıkan ergin dişiler ovipozitörlerini 
yaprak epidermisine sokarak buradan 
çıkan özsu ile beslenirler. Emgi yerleri 
yaprakçıklar üzerinde zarımsı sarımtrak 
renkte lekeler halindedir. Bir yaprakta 40 
emgi deliği bulunabilir. Açılan bu 
yaralara saprofit mantarlar yerleşebilir.  

Asıl zarar larvalar tarafından yapılır. Yu-
murtadan çıkan larva parankima dokusu 
içinde beslenir. Beslenme sonucu önce 
açık renkli ip şeklinde galeri oluşur, 
sonra kabarcık şeklini alır ve tüm yaprak 
ayasını kaplar (Şekil 125). Bu dönemde 
larvanın dışkıları belirgin bir şekilde 
görülür.  

Fazla zarar görmüş yaprakçıklar sararır 
ve dökülür. Dökülmeler bitkinin 
özellikle alt dalcıklarında olur ve verim 
azalır. Bahar ayları yağışlı geçen ve kuvvetli topraklarda bitki yeni yapraklar ve 
büyüme yapabildiğinden zararı önemli değildir. İlkbaharı kurak geçen ve zayıf 
topraklarda bitki yeni yapraklar ve büyüme yapamadığından zararı önemlidir.  

Ülkemizdeki tüm nohut ekiliş alanlarında görülür. 

3. KONUKÇULARI  

Kültür bitkilerinden nohut, yabani bitkilerden Öküz çanı (Kayışkıran), O. spinosa 
konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  

Larva parazitoitleri: 
Opius monilicornis Fischer.  (Hym.: Braconidae), 
Diglyphus isaea (Walk)  (Hym.: Eulophidae),  
Tetrastichus sp.  (Hym.: Braconidae) 
Dialinopsis arenaria (Erdos)  (Hym.: Braconidae) 
Chrysorcharis longitarsus Han. (Hym.: Braconidae)  

 

 

 
Şekil 125. Nohut yapraksineği larvaları-

nın yaprakta açtıkları galeriler. 
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5. MÜCADELESİ  

5.1. Kültürel Önlemler  

Bir önceki yıl Nohut sineği zararı görülen tarlalarda kışı geçirecek pupaları 
öldürmek amacıyla hasat sonunda derin sürüm uygulanmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 

Zararlının parazitoitlerinin korunmasına özen gösterilmeli ve nohut sineğine karşı 
yapılacak olan mücadelede parazitoitlere yan etkisi en az olan bitki koruma 
ürünleri kullanılmalıdır.  

5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Zararlı olduğu yer ve yıllarda nohutların çıkışından 15–20 gün sonra yapılan 
kontrollerde bulaşmanın %50’ye ulaşması durumunda ilaçlama yapılmalıdır. Bir 
bitkide iki veya üç galerili yaprak bulunması halinde o bitki bulaşık kabul edilir.  

İlkbaharı yağışlı geçen yıllar ile nohutun iyi gelişme gösterdiği verimli ve kuvvetli 
topraklarda Nohut sineği popülâsyonu yüksek olsa dahi verimi azaltacak bir etkide 
bulunmadığından ilaçlama gerekmemektedir. Bu nedenle, bitkilerin normal 
gelişemediği, taban suyu az, toprağı kıraç ve ilkbaharı kurak geçen yıl ve yerlerde 
kimyasal mücadele gerekmektedir. Bir uygulama 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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PATATES BÖCEĞİ 

Leptinotarsa decemlineata (Say)  
(Coleoptera: Chrysomelidae)  

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin 10-12 mm boyunda, sarı kırmızımsı renkli, sırtı kuvvetli bombelidir. 
Antenleri 11 segmentli olup ilk 6 segment sarı diğerleri siyahtır. Toraks sarı renkli 
olup, ortada genellikle “V”, ya da böbrek şeklinde, bunun yanlarında da birkaç adet 
siyah renkli leke vardır. Sertleşmiş olan üst kanatların üzerinde 5 bir tarafta, 5 diğer 
tarafta olmak üzere 10 tane uzunlamasına siyah renkli bant vardır. Üst kanatların 
altında ince, şeffaf, pembe renkli, damarları belirgin alt kanatlar bulunur ki bu 
ancak böcek uçarken görülür (Şekil 126a). 

Yumurta koyu sarı renkli ve oval şeklinde olup, 1-2 mm uzunluğundadır (Şekil 
126b). Larva yumurtadan ilk çıktığı zaman 4–5 mm boyunda olup, olgunlaşınca 
11–13 mm’ye ulaşır. Olgun larva kambur duruşlu, başı koyu kahverengi olup, 
vücudu portakal sarısı rengindedir. Vücut segmentlerinin her iki yanında ikişer sıra 
halinde siyah leke bulunur (Şekil 126c,d; 127b)). 

Pupa 10-11 mm uzunluğunda turuncu renklidir. Toprakta serbest pupa halinde 
bulunur. 

  

 

 
 
Şekil 126. Patates böceği ergini (a), 

yumurtaları (b) ve farklı 
dönemlerdeki larvaları (c), ve 
yumurtadan yeni çıkan larvalar (d). 

 

Patates böceği kışı toprağın 5–30 cm derinliğinde ergin olarak geçirir. Kışlayan 
erginler ilkbaharda toprağın 10 cm derinliğindeki sıcaklık ortalaması 13°C’yi 

a b c 

d 

©Aydemir BARIŞ 

©Aydemir BARIŞ 

©Aydemir BARIŞ 
©Aydemir BARIŞ 
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aştığında çıkmaya başlar. Bu tarih Marmara ve Ege bölgelerinde genellikle nisan 
ayının ikinci haftasını takip eden günlerdir. İç Anadolu’da ise çıkışlar mayıs başına 
kadar devam eder. Kışlama yerinden çıkan erginler hemen beslenecek bitki ararlar. 
Bu devrede patatesler yeni sürmektedir. Kışlama yerini terk ettikleri sahalarda 
patates bitkisi yoksa, besin aramak üzere başka yerlere uçarlar. Patates böceğinin 
yayılması bu sırada olmaktadır. Dişilerin bir kısmı kışı döllenmiş olarak geçirirler. 
Bunlar topraktan çıkıp kısa bir süre beslendikten sonra yumurtlamaya başlarlar. 
Diğer erginler ise çıkıştan 2–3 gün sonra çiftleşerek yumurtlar. Yumurtalarını 
gruplar halinde veya bazen tek tek yaprakların alt yüzlerine bırakırlar. Bir kümede 
2–57 adet yumurta bulunur. Bir dişi 500–3000 yumurta bırakır. Hiç çiftleşmemiş 
dişiler de yumurta bırakırlarsa da, bu yumurtalar 4–8 gün sonra bozulur. 
Yumurtalar 14.7°C’de 10 günde, 21.5°C’de 6 günde açılır. 12°C’nin altında ise 
açılma olmaz.  
Yumurtadan çıkan larvalar önce toplu halde beslenir, sonra bitkinin üzerine 
yayılarak oburca beslenirler. 4–5 gün ara ile 4 gömlek değiştirerek sıcaklığa bağlı 
olarak 19–24 günde olgun hale gelir. Gelişmesini tamamlayan larvalar bitkiyi terk 
ederek toprağa inerler ve toprağın 5–18 cm derinliğinde pupa olurlar. Pupa süresi 
5–14 gündür.  
Ergin ömürleri ortalama olarak dişilerde 33, erkeklerde 22 gündür. Erginlerin hiç 
beslenmeden 19–62 gün yaşadığı saptanmıştır. Patates böceğinin gelişme eşiği 
10.1°C dir. 
Patates böceği Marmara Bölgesi koşullarında 3–4, Orta Anadolu Bölgesi koşul-
larında 1.5 döl vermektedir. Son döl erginleri, sonbaharda havaların serinlemesiyle 
genellikle geceleri toprağın 2–4 cm derinliklerine çekilmekte, gündüz güneşli 
saatlerde çıkarak tekrar beslenmektedir. Sıcaklık 13°C’nin altına düştüğünde 
erginler kışlama yerine çekilmektedir ki, bu da ekim ayı sonu ile kasım ayı başına 
rastlamaktadır. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Patates böceği’nin ergin ve larvaları patates ve patlıcan yapraklarını genellikle 
dıştan başlayarak içe doğru yemekte, ya da yaprakta bir delik açarak bu deliği 
genişletmek suretiyle beslenmektedir. Önce yaprakların ana damarlarını bırakarak 
beslenir, sonra onu da yiyerek bitkileri sadece gövdeden ibaret bir hale getirirler 
(Şekil 127). Larva ve erginler patates ve patlıcanın çiçekleri ile de beslenmekte, 
patlıcan meyvesini kemirerek yemektedirler. 
Patates böceği’nin beslenerek yaptığı zararın yanı sıra virüs ve bakteri etmenlerinin 
yayılmasında da rol oynadığı bilinmektedir. 
Zararlı patates üretimi yapılan tüm bölgelerde bulunmaktadır. 
3. KONUKÇULARI  
Patates böceğinin ülkemizdeki ana konukçuları patates ve patlıcandır. Domates ve 
yabani Solanaceae’lerde konukçuları arasındadır.  
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Şekil 127. Patates bitkisi üzerinde beslenen 

Patates böceği larvaları ve zarar 
şekli. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  
Predatörleri:  

Zicrona coerulea (L.) (Hem.: Pentatomidae) 
Anthocoris sibiricus (Rt.) (Hem.: Anthocoridae) 
Nabis punctatus (C.) (Hem.: Nabidae) 
Coccinula quatuordecimpustulata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Adonia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
Coccinella septempunctata (L.)  (Col.: Coccinellidae) 
Propylaea quatuordecimpustulata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Semiadalia undecimnotata Schreider (Col.: Coccinellidae) 
Chrysoperla sp. (Neur.: Chrysopidae) 

5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler  
― Sonbaharda patates hasadının tamamıyla yapılmasına özen gösterilmeli ve 

tarlada yumru bırakılmamalıdır. Aksi halde kalan yumrular ertesi yıl 
yeşermekte ve kışlama yerinden çıkan erginlere beslenme kaynağı 
olmaktadır.  

― İlkbaharda bir önceki yıl dikili olan alanlar dolaşılmalı ve kalan patates 
bitkileri, üzerindeki böcekler ile birlikte yok edilmelidir.  

5.2. Mekanik Mücadele 
Patates böceği’nin ergin ve larvaları büyük olduğu için kolayca görülebilir. Küçük 
alanlarda larva ve erginleri toplayarak yok etmek, yumurtalarını ezmek, oldukça 
etkilidir. 
 

a 

b ©Aydemir BARIŞ 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 245 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

5.3. Kimyasal Mücadele 

Yeşil aksam ve tohumluk ilaçlaması şeklinde iki şekilde mücadele yapılır. 

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Yeşil aksam ilaçlaması:  

Mücadele zamanının tespiti amacıyla, günlük ortalama sıcaklık 14–15°C’ye 
ulaştığında, haftada bir gözle inceleme yapılır. Örnekleme için, tarlaya köşegenleri 
istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. 
Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. 

Patates böceği’nin kimyasal mücadelesinde bir eşik bulunmamakla birlikte; patates 
bitkisi, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek ürün kaybını tolere 
edebilmektedir.  

Yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin 
neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe 
bir azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı 
olarak %40’a kadar çıkmaktadır. 

Kimyasal mücadeleye karar vermede, bu husus özellikle dikkate alınmalıdır. Bu 
durum dikkate alınarak birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun 
larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır.  

İkinci döle karşı ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlan-
ması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana 
gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden, ilaçlama gerekmeyebilir.  

Tohumluk ilaçlaması: 

Dikim öncesi yumrular ilacın etiketinde önerildiği şekilde ilaçlanır. 

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  

Yeşil aksam ilaçlamalarında hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü 
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Yeşil aksam ilaçlamalarında bitkinin her yeri kaplama şeklinde ilaçlanmalıdır. 
Larvalar ilk gelişme döneminde yaprakların alt yüzünde bulunduklarından yaprak 
altlarının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. 

Tohumluk ilaçlamasında yumrular ilacın etiketinde önerildiği şekilde ilaçlanır. 
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PATATES GÜVESİ 
Phthorimaea operculella (Zeller)  

(Lepidoptera: Gelechiidae)  
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginin kanat açıklığı 13–17 mm’dir. Kanatları çok dar, vücut ince uzun olup 5-6 
mm kadardır. Antenler vücuttan daha uzundur. Ön kanatlar grimsi kahverengi, 
üzeri koyu kahverengi irili ufaklı noktalıdır. Alt kanatları da ince uzun olup gri 
renkli ve kenarları saçaklıdır (Şekil 128a,b).  

Yumurta; 0.5 mm uzunluğunda oval, parlak krem rengindedir. 

Olgun larva 8–10 mm uzunluğundadır. Baş, koyu kahverengidir. Larvanın rengi 
beslendiği bitkiye göre değişir (Şekil 128c). Patates yumrularıyla beslenenlerde 
vücut pembemsi beyaz, yapraklarıyla beslenenlerde yeşil, patlıcan yapraklarını 
yiyenlerde ise daha koyudur.  

Pupa ince dokulu beyaz bir kokon içinde oluşur. Önceleri yeşilimsi sarı, daha sonra 
kahverengine dönüşür. Boyu 6-7 mm’dir. 

  

 
Şekil 128. Patates güvesi, ergini (a,b), larvası (c), patates 

yumrusundaki zarar şekli (d,e). 

Zararlı kışı ambar veya tarlada kalmış patatesler üzerinde larva ve pupa halinde 
geçirir. İlkbaharda ortalama sıcaklığın 15°C’ye ulaşması ile (mart sonu-nisan başı) 

a b 

c 

d e 
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erginler çıkar ve 2–4 gün sonra çiftleşerek yumurta bırakmaya başlar. Kelebekler 
gece aktiftir. Yumurtalar Solanaceae (Patlıcangiller) familyası bitkilerinin yaprak-
larının alt yüzüne, çiçek ve tomurcuk yapraklarına, sürgünlere bırakılır. Patatesin 
hasat döneminde ise yumurtalar toprak sathına yakın yumruların gözlerinin 
civarına, yarık ve çatlaklara ve hasadı yapılarak toprak üstüne yığılmış patateslere 
bırakılır. Bir dişi 100–200 yumurta bırakır. Ekolojik koşullara bağlı olarak 
erginlerin ömrü 4–13 gün, yumurtaların kuluçka süresi ise 3–15 gündür.  

Yumurtadan çıkan larvalar, tarlada yaprak ve sürgünlerde, ambarda patates 
yumrularında galeriler açarak beslenirler. Larva dönemi 7–26 gündür. Gelişmesini 
tamamlayan larva, patlıcanların tepe sürgünlerinde taze yapraklarda ördüğü bir 
kokon içersinde pupa olur. Patateste ise yumruyu terk ederek göz çukurlarında, 
çuvallar üzerinde, bitki artıkları veya duvar aralıklarında beyaz bir kokon örerek 
pupa olur. Pupa süresi 6–30 gündür. Zararlı yılda 3–8 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Patlıcan, patates, tütün ve domates yapraklarında bulunduğunda yaprağın iki 
epidermisi arasında beslenerek yapraklarda oluşturduğu şeffaf boşluklar daha sonra 
kahverengine dönüşerek kurur.  

Patates yumrusu üzerindeki gözler etrafına bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar 
yumru içine girerek düzgün olmayan galeriler açar. Sert yüzeyli olan bu galerilerin 
içi beyaz renkte pisliklerle doludur. Galerilerin ağzında ise yumru üzerinde biriken 
siyah renkteki pislikler ile zararlının varlığı kolayca anlaşılır. Zarar görmüş 
yumrular bakteri ve funguslarla daha çabuk bulaşarak çürürler ve yemeklik olarak 
kullanılamayacak duruma gelebilir (Şekil 128d,e).  

Hasat öncesi tarlada yumruya bulaşan zararlı, ambarda uygun şartları bulunca, 
çoğalmaya devam eder. Patates yumrusunda gözlerin zarar görmesi sonucunda, 
patateslerin tohumluk özellikleri de azalır veya kaybolur. 

Bu zararlı, ülkemizin her yerinde yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 

Solanaceae familyası bitkilerinin hemen hepsinde bulunur. En önemli konukçusu 
patatestir. Patatesin tarla ve ambar zararlısıdır. Patlıcan, tütün, domates ve biberde 
de görülmektedir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Patates güvesi’nin ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir. 
Parazitoitleri: 

Bracon brevicornis Wesmael (Hym.: Braconidae) 
B.gennuensis (Marshall) (Hym.: Braconidae) 
B.nigricans Szepligeti (Hym.: Braconidae) 
B.(=Habrobracon) variegator (Spinola) (Hym.: Braconidae) 
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Temelucha decorata (Grav) (Hym.: Ichneumonidae)  
Temelucha sp. (Hym.: Ichneumonidae) 
Diadegma puchripes Kokrijev (Hym.: Ichneumonidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

― Patates güvesi bulaşmalarına engel olmak için, patateste boğaz doldurma 
ve bakım işlemlerinin iyi yapılması gerekir.  

― Hasat edilen patatesler tarla kenarında yığın yapılmadan depoya taşınmalı, 
öğleden sonra ve akşamüzeri kelebeklerin yumurta bırakmalarına meydan 
verilmemelidir.  

― Depolardaki temiz ürünün dışarıdan meydana gelebilecek bulaşmadan ko-
runması için, pencerelere kelebeklerin geçmeyeceği sıklıkta kafes tellerinin 
takılmasına, depoya bulaşık çuval ve malzemenin konulmamasına, boş 
depo temizliğine ve ilaçlamasına özen gösterilmesi gerekir.  

― Zararlı 10°C’nin altında gelişmediğinden, patatesler bu sıcaklığın altında 
emniyetle depolanabilir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Patatesin yeşil aksamında Patates güvesi zararına rastlanmadığından, tarla 
döneminde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. 

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

5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

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

5.2.3. İlaçlama tekniği 

Boş depo ilaçlamalarında, deponun tamamen boş olması ve ürün konulmadan 20–
25 gün önce ilaçlanması gerekir. Boş depoda ilaçlamaya başlamadan önce, 
deponun her tarafı sert bir süpürge ile iyice süpürülerek toplanan artıklar imha 
edilmelidir. Bütün delik ve çatlaklar gözden geçirilerek onarılmalıdır. Ambarın her 
tarafının yüzey ölçüleri hesaplanarak, yukarda belirtilen ilaçlardan biri, yüzeye 
püskürtülür. Metrekare üzerinden önerilen ilaç miktarı, hiç kuru yer kalmayacak 
şekilde bütün yüzeylere püskürtülür. 
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Yumru ilaçlamasında; patatesler, 50 cm’yi geçmeyecek yükseklikte ve düz olarak 
yayılmalıdır. Yapılan patates yüzeyi m2 olarak hesaplanarak, önerilen dozda ilaç, 
muntazam şekilde atılmalıdır.  
 

 

 
PIRASA GÜVESİ 

Acrolepiopsis assectella Zell. 
(Lepidoptera: Plutellidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Erginin boyu 8–9 mm olup kanat açıklığı 15-16 mm’dir. Baş kırmızımtırak, 
antenler, toraks ve abdomen kahverengidir. Ön kanatlar dar uzun, grimsi renkte ve 
üzeri koyu renkli geniş lekelerle süslüdür. Ön kanadın ortasında arka kenarına 
yakın üçgen şeklinde beyaz bir leke bulunur. Arka kanatlar gri renkli ve saçaklıdır 
(Şekil 129a).  

Yumurta krem renkli, elips şeklinde 0.2–0.5 mm boyutlarındadır (Şekil 129b).  

Beş larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva 1 mm, olgun larva 10 mm 
boyundadır. Larvanın başı kahverengi vücudu sarımsı beyaz renktedir (Şekil 129c).  

 

 
Şekil 129. Pırasa güvesi ergini (a), yumurtası (b), yaprak arasında           

beslenen larvası (c) ve pupası (d). 

a b 

c d 
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Pupa 7–8 mm boyda, 2 mm genişlikte olup, gevşek yapılı bir kokon içindedir 
(Şekil 129d). Pupa, başlangıçta sarı renkte olup ergin çıkışına doğru kahverengi 
rengi almaktadır. 

Kışı pupa veya ergin halinde geçirir. Nisan-mayıs aylarında yeniden aktivite 
kazanır. Bir dişi 1 haftalık yaşamı boyunca 100–200 kadar yumurtayı bitki üzerine, 
yapraklara tek tek bırakır. Yumurtalar 3–4 günde açılır.  

Yumurtadan çıkan larvalar doğrudan yapraklara girip, yaprakta uzunlamasına 
galeriler açarak beslenirler. Larvaların gelişme süresi 25°C de 15 gündür. Son 
dönemde larva galeriyi terk ederek konukçu bitki üzerine veya başka bir yere 
yapıştırılmış bir kokon içinde pupa olur. Pupa süresi 25°C’de 7 gündür. Pupadan 
çıkan erginler gece ve gün boyunca aktiftir.  

Ergin kışın sıcaklıkların düşük olması halinde ve kısa gün uzunluğunda diyapoza 
girebilmektedir. Zararlı bu durumda 4–6 haftada hayatını tamamlayabilir. Diyapoza 
giren dişinin yumurta veriminde azalmalar kaydedilmiştir. Yılda 4–5 döl verir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Larvalar yumurtadan çıkınca bitki dokusunun içini delerek yaprağın iki epidermisi 
arasına girer ve orada galeri açarak beslenir (Şekil 130a). Bitkinin dokusu içinde 
beslenmesi ile bitki gelişiminde gerileme görülür. Larva yoğunluğu fazla 
olduğunda bitkide sararmalar ve solmalar baş gösterir.  

Yaşlı yapraklarda beslenmesi sonucunda oluşan galeri yüzünden bitkinin pazar 
değeri azalır (Şekil 130b,c). Yaz aylarında özellikle sonbahar başında zararlı yo-
ğunluğunun artması halinde önemli zararlara neden olabilir. 

 
Şekil 130. Pırasa güvesi larvalarının pırasadaki zarar şekilleri. 

Çiçek demetlerinde beslenmesi halinde, zararı konukçuya göre değişmektedir. 
Pırasada, çiçek demetlerindeki çiçek saplarını yemesi nedeniyle çiçeklerin 

a b c 
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dökülmesine sebep olurken; soğanda, çiçek sapının gövdeyle birleştiği yerde 
beslenerek çiçek sapının kırılmasına neden olmaktadır. Tohum üretimi yapılan 
alanlarda çiçeklerdeki zarar, tohum elde etme bakımından önemli kayıplara neden 
olabilmektedir. 

Bazen zararlının açtığı galerilerde Sirke sinekleri (Drosophila spp.) ve Soğan 
sineği (Delia antiqua) larvaları beslenmekte, bunun sonucunda, fungal ve bak-
teriyel etmenlerin gelişmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca depolanmış soğan ve sarımsakta da zarar yaptığı kayıtlıdır. 

Ülkemizde pırasa ekim alanlarında nadiren görülmektedir. 

3. KONUKÇULARI 

Pırasadan başka, soğan ve sarımsakta da zarar yapar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Ülkemizde doğal düşmanları tespit edilmemiştir.  

Coccinellidae, Formicidae, Chrysopidae, Nabidae, Staphylinidae ve Carabidae 
familyasına bağlı bazı türlerin zararlı üzerinde beslendikleri kaydedilmiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kimyasal Mücadele: 

Kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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PİSKOKULU YEŞİLBÖCEK 
Nezara viridula (L.)  

(Hemiptera: Pentatomidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin vücudunun genel rengi yeşil olup bazı varyetelerinde başın ve pronotum’un 
ön kesintileri ile hemielitra’nın kenarları ve abdomen segmentlerinin yan tarafları 
sarı renkli olabilir. Vücut baş dâhil derin çukurcuklarla kaplıdır. Kışlayan 
erginlerde renk yeşilden kahverengiye dönüşür. Vücut uzunca oval ve geniştir. 
Başta sağlı sollu bir çift bileşik ve onun gerisinde nokta gözler bulunur. Antenleri 5 
segmentlidir. Pronotum’un ön kenarı içe doğru çökük olup baş bu kısma 
yerleşmiştir. Skutellum üçgen şeklinde, ön kısmı şişkin, arka kısmı düz olup, küt 
bir uçla son bulur. Skutellumun kaide köşelerinde birer siyah, kaide kenarı 
üzerinde de sırayla üç adet sarı noktacık bulunur. Bacaklar genellikle yeşilimsi 
renkte olup, üzerinde tüyler bulunur (Şekil 131a). Dişinin boyu ortalama 14.6 mm, 
erkeğin boyu 13.6 mm’dir. 

 
Şekil 131. Piskokulu yeşilböceğin ergini (a), yumurta paketi (b) ve yumurtadan yeni 

çıkan nimfler (b). 

Yumurta ilk bırakıldıklarında açık sarı krem renginde ve parlak görünüşlüdür. 
Yumurtalar açılmaya yakın embriyodaki renk değişiminden dolayı kırmızı renkte 
görünürler. Yumurtaları küçük muntazam silindirik biçimde alt ve üst kısmı 
şişkince kubbemsidir. Dairesel şekilde muntazam ve saydam yumurta kapağı 
bulunur. Yumurtanın boyu ortalama 1.2 mm, eni 0.8 mm’dir. Yumurtalar düzenli 
sıralardan oluşan kümeler halinde bırakılır (Şekil 131b). 

Nimflerinin genel görünüşleri erginlere benzerse de başlarında nokta gözlerinin 
olmayışı, antenlerinin 4, tarsuslarının 2 segmentli ve vücutlarının daha küçük 
oluşu, kanatlarının olmayışı veya tomurcuk halinde bulunması ile her döneme özgü 
desenli vücutlarıyla erginlerden ayrılırlar. Erginlerde metatoraksta bir çift olarak 
bulunan pis koku bezi delikleri, nimflerde 4. ve 5. abdomen segmentlerinin sırt 
kısmında birer çift olarak bulunur. Zararlının beş nimf dönemi vardır. 

a b ©Mustafa GÜLLÜ c 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 253 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

Erginler kışı bitki kabukları altında, bina yarık ve çatlakları, gübre ve saman 
yığınları gibi yerlerde kahverengi formda fakültatif diyapozda geçirir. Kış 
aylarında sıcaklığın 13°C’nin üzerinde olduğunda hareketli hale geçerler. Mart 
ayından itibaren ortalama toprak sıcaklığının 13°C’nin, günlük sıcaklığın 12°C’nin 
üzerine çıktığı zaman kışlakları terk ederek yabancı otlarda beslenmeye başlar. Bir 
müddet beslendikten sonra çiftleşerek, yumurtalarını yaprakların alt yüzüne düzenli 
sıralardan oluşan kümeler halinde bırakır. Bir dişi 1–8 adet yumurta kümesi bırakır. 
Bir kümede 19–121 adet yumurta bulunur. Bir kışlamış dişi ortalama 61–540 adet, 
1. döl dişileri ise ortalama 27–457 adet yumurta bırakır. Yumurtalar 5–6 günde 
açılır. Yumurtalar 13.7°C altında açılmaz. 

Yumurtadan çıkan nimfler yumurta kabukları üzerinde veya yaprak üzerinde toplu 
olarak küme oluştururlar ve 1. gömleği değiştirinceye kadar böylece beslenmek-
sizin kalırlar (Şekil 131c). 2. dönemden itibaren nimflerde beslenme ve hareket 
başlar. 3. dönemin sonuna kadar bitki üzerinde toplu olarak, özellikle meyveler 
üzerinde, bu dönemden sonra ise dağılarak beslenirler. 

Bir dölün gelişme süresi laboratuvarda taze fasulye meyvesi üzerinde, 26°C sıcak-
lık ve %60 orantılı nemde ortalama 40 gündür. Nimfler beş gömlek değiştirdikten 
sonra ergin olur. Kışlamış dişiler ortalama 76, erkekler 63, yaz dölünde ise dişiler 
ortalama 48, erkekler 38 gün yaşar. Sonbaharda ekim ayının sonlarına doğru 
erginlerin rengi kahverengiye dönüşerek kışlaklara göç etmeye başlar. Bu göç 
kademeli olarak konukçu bitkiye göre aralık ayının başına kadar devam edebilir. 

Pis kokulu yeşilböcek yılda 3 döl vermektedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Zararlı bitkilerin öz suyunu emerek beslenir ve zarar yaparlar. Bitkinin yaprak, 
çiçek, sürgün, tomurcuk gibi kısımlarında beslenmekle birlikte, daha çok 
meyvelerini tercih ederler. Domates, fasulye, biber, börülce, bezelye gibi bitkilerin 
meyvelerinin yeni oluştuğu dönemde meyve ve çiçek dökümüne yol açar. 
Büyümekte olan meyvelerde ise şekil bozukluğuna neden olur. Zarar görmüş 
meyvelerden elde edilen tohumlarda şekil bozuklukları ve gelişme geriliği 
meydana gelir ve çimlenme gücü azalır.  

Yeşil dönemde zarar gören domates meyvelerinde emgi yerlerinde açık sarı, 
beyazımtırak renkte lekeler oluşur. Olgunlaşmış meyvelerde ise zarar gören kısım, 
açık sarı turuncu renktedir. Fasulye kapsülündeki zarar, meyvenin büzülmesi ve 
beyazımsı beneklerin oluşması şeklindedir. Yeşilbiberlerde ise açık beyaz renkte 
güneş yanığına benzeyen lekeler görülür. Meyvelerde zarar gören kısımlar normal 
dokuya nazaran daha sert, süngerimsi ve keçeleşmiştir.  

Zarar sonucu ürün kaybına yol açar, ürünün kalitesini ve görünümünü bozarak 
pazar değerinin düşmesine neden olur. Ayrıca salgıladıkları kötü koku nedeniyle, 
meyvelerin üzerinde nahoş bir koku bırakarak onların kendine has aromasını da 
bozar. Ülkemizde yaygın olarak bulunur. 
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3. KONUKÇULARI 
Polifag bir zararlıdır. Sebzelerden en çok börülce, fasulye, domates, biber, patlıcan-
da zararlıdır. Yem bitkilerinden yonca da konukçuları arasındadır. Çeşitli yabancı 
otlar ve kültür bitkisi olmak üzere 37 familyaya ait 94 adet konukçusu saptanmıştır.  
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Yumurta parazitoitleri: 

Asolcus sp. nr. perrisi Kieff.  (Hym.: Scelionidae) 
Trissolcus spp. (Hym.: Scelionidae) 

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

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

5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler  

― Yabancı ot temizliği yapılmalıdır. 
― Çayırlık ve ormanlık alanların yakınına sebze yetiştiriciliği tercih edilme-

melidir. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların, özellikle yumurta parazitoitlerinin korunması ve etkinliğinin 
artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Yumurta parazitoitlerinin barındığı 
ağaç, çalı ve çit bitkileri korunmalı ve bu bitkiler ilaçlanmamalıdır.  
5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Genellikle sebzelerde mayıs ayından itibaren zararlı görülmekte ve ekim ayı 
sonuna kadar zararı bitki türlerine bağlı olarak devam etmektedir. Sebze 
alanlarında mayıs ayından itibaren kontrollere başlanmalıdır. Yapılan sürveylerde 
yoğunluk bitki başına ortalama “5 ergin+nimf” seviyesine ulaştığı zaman kimyasal 
mücadele uygulanır. 
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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 
5.2.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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SEBZELERDE BEYAZSİNEK 
Sera beyazsineği [Trialeurodes vaporariorum (Westw.)]  
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci Genn.) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum): Erginlerde abdomen soluk sarı 
renkte olup, kanatlar üzerindeki beyaz mum tabakası nedeniyle genel olarak beyaz 
renkte görünür. Gözler kırmızı renkte olup, antenler 7 segmentlidir. Erginin vücut 
uzunluğu 1 mm kadardır (Şekil 132a,c). 

Yumurta oval şekilde, 0.25 mm boyunda olup, bir sapçık ile yaprağın alt yüzeyine 
dik olarak tutturulur. Yumurta bu sapçık yardımı ile gereksinimi olan suyu bitki 
hücresinden alarak hava nemine bağlı kalmaksızın gelişmesini devam ettirebil-
mektedir. İlk konulduğunda beyaz renkli, açılmaya yakın ise kahverengi veya 
siyaha dönüşür (Şekil 132b).  

Larva yassı, beyaz veya çok açık sarı renkte şeffaftır. Larva 3 dönem geçirir. 
Yumurtadan yeni çıkan larva 6 bacaklı olup, hareketlidir. Beslenme için uygun bir 
yer bulduğunda kendini sabitler, bir süre sonra bacak ve antenleri kaybolarak bes-
lenmesine devam eder (Şekil 132a,c). Son dönem larva yaklaşık 0.8 mm boyunda 
yeşil-sarı renkli olup şişkinleşir ve çıplak gözle görülebilir. 

Ergine ait kırmızı gözler görülmeye başladığında pupa dönemi başlamış olur. 
Rengi kirli beyaza dönüşür. Pupanın üzerinde iplik şeklinde uzantılar görülmeye 
başlar. Pupa döneminde erginin kırmızı renkli gözleri belirgin bir şekilde dıştan 
görünür. Pupanın boyu yaklaşık 0.7 mm’dir (Şekil 132c,d). Pupa gelişmesini 
tamamladıktan sonra, pupayı kaplayan mumsu tabaka "T" şeklinde yırtılarak 
erginler çıkar (Şekil 132a). Pupanın oluşum döneminde gömlek değiştirilmedi-
ğinden, bu döneme “yalancı pupa” dönemi denilmektedir. 

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci): Genellikle Sera beyazsineği’ne benzemekle 
birlikte, erginleri Sera beyazsineği’ne göre daha küçük ve daha sarı renktedir. 
Dinlenme halinde kanatları vücut üzerinde daha çok birbiri üzerine binmektedir. 
Yumurtaları ilk bırakıldığında sarımsı yeşil renkte olup, larva çıkışına kadar aynı 
renkte kalmakta, Sera beyazsineği’nde olduğu gibi siyaha dönmemektedir.  

Türlerin birbirlerinden ayırt edilmesi pupa döneminde daha kolay olmaktadır. Sera 
beyazsineği pupasının çevresi bir mum tabakası ile çevrili olmasına karşın Tütün 
beyazsineği’nde bu tabaka yoktur. Tütün beyazsineği’nin vücut her iki kenarında 
hafif bir girinti olup, daha sarı renkte olmaktadır. Sera beyazsineği’nin pupası daha 
ovaldir.  
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Her iki tür de kışı larva, yumurta ve pupa halinde genellikle yabancı otlar üzerinde 
geçirir. Seralardaki kültür bitkilerinde ise mevsim boyunca yaşamlarını sürdürürler. 
Havanın sıcaklığının artması ile birlikte, seralardan açıktaki kültür bitkilerine 
geçerler.  

Erginler bitkinin üst kısmında veya taze yaprakların alt yüzeylerinde beslenir ve 
barınır. Pupadan çıkar çıkmaz hemen beslenmeye başlar ve kısa bir süre sonra 
çiftleşirler. Dişiler çiftleşmeden yumurta bırakırsa, bu yumurtalardan sadece erkek 
bireyler meydana gelir. Çiftleştikten sonra konulan yumurtalardan hem erkek hem 
de dişi bireyler oluşur. Dişiler yumurtalarını genellikle taze yaprakların alt yüzüne 
bırakır. 

Yumurtadan yeni çıkan larva hareketli ve oval şekillidir. Üç çift bacağı olan 
larvanın rengi soluk sarıdır. Larva hortumunu yaprak dokusuna sokarak yaklaşık 8 
saatte kendisini sabitleştirerek hareketsiz duruma geçer ve üzerini mum tabakası ile 
kaplar. Bu dönemde larvanın bacak ve antenleri kaybolur ve kabuklubit 
görünüşünü alır. Larva 4 dönem geçirir. Dördüncü dönem larva, pupa olarak 
isimlendirilir. Larva üçüncü dönemin sonlarına doğru, sırtı hafifçe yükselerek ve 
rengi koyulaşarak pupa dönemine girer. Pupa döneminde beslenme yoktur. 

  

  
Şekil 132. Beyazsineğin erginleri ve pupa kılıfları (a), yumurtaları (b), farklı 

dönemlerin bulunduğu beyazsinek kolonisi (c), pupa ve 
yumurtadan yeni çıkmış larvalar (d). 

Larvalar daha çok yaprakların alt yüzünde beslenir. Larvaların yaşaması için fazla 
miktarda aminoaside ihtiyacı vardır. Bu nedenle bitki öz suyunu çok fazla emerler. 

 
 

Pupa  

a b 

c d 

Pupa kılıfı 
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Bitki özsuyunda aminoaside göre şekerli madde oranı daha fazla olduğundan, larva 
fazla gelen şekerli maddeyi dışarı atar.  
Sera beyazsineği’nin hayat dönemi süresi sıcaklığa bağlı olarak değişir. Genellikle 
sıcaklık arttıkça gelişme süresi kısalır. Zararlının tüm dönemleri için optimum 
gelişme sıcaklığı 22–27°C’dir. Düşük sıcaklıklarda faaliyeti azaldığından, gelişme-
sini daha uzun sürede tamamlar. Düşük sıcaklığa en dayanıklı dönemi yumurta 
dönemidir. Yumurtaları -6°C sıcaklıkta en fazla 5 gün yaşar. En uygun orantılı nem 
%75-80’dir. Sera beyazsineği’nin “erkek:dişi” oranı 1:1’dir. Dişinin yumurta 
koyma kapasitesi sıcaklığa ve konukçuya göre değişmekle birlikte, 500’den fazla 
yumurta bırakabilir. 
Tütün beyazsineği daha çok tropik ve subtropik bölgelerde tarlada bulunan bir tür 
olmasına karşın seralarda da önemli zararlar yapmaktadır. Tütün beyazsineği için 
optimum sıcaklık 30–33°C olup, yoğunluğu 33°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
aniden düşmektedir. Tütün beyazsineği’nin gelişme süresi aynı zamanda orantılı 
nem ve konukçuya göre değişmektedir. Ergin, yüksek sıcaklıklarda (28–30°C) 10-
15 gün, düşük sıcaklıklarda (kış döneminde) 1-2 ay yaşar. Popülâsyonda erkeklerin 
oranı yaklaşık %26’dır. Dişileri 50–300 adet yumurta bırakabilir. Zararlı 
konukçusunun olmadığı dönemde bile hayatını birkaç hafta sürdürür. Fakat ergin 
sıfırın altındaki sıcaklıklarda yaşayamaz.  
Beyazsinekler genellikle yılda 9–15 döl verir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Ergin ve larvaların bitki özsuyunu emerek beslenmesi sonucu yapraklarda sarımsı 
lekeler meydana gelir. Zararlı yoğunluğu fazla olduğunda bitki ve meyve gelişmesi 
durur. Güneş ışığının fazla olması halinde ise bitkiler sararır ve kurur. 
Larvaların dışarıya attığı şekerli madde, yaprak ve meyve yüzeyinde yapışkan bir 
tabaka meydana gelmesine neden olur. Böylece yaprak yüzeyi kirlenir ve bu madde 
üzerinde fungus (Cladosporium spp.) diğer bir adıyla fumajin gelişmesi başlar. 
Bunun sonucunda, şekerli maddenin üzeri kararır. Yapraklarda meydana gelen bu 
kararmalar sonucunda, yaprakta özümleme ve solunum azalması sonucu bitki 
büyümesi durur. Meyvelerde meydana gelen kararmalar, meyvelerin pazar değerini 
düşürür. Meyve üzerindeki fumajin yoğun olduğunda çürüme meydana gelir. 
Beyazsinekler virüs hastalıklarının taşınmasında önemli rol oynar. Özellikle Tütün 
beyazsineği birçok virüsün yanında, Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsünün 
vektörüdür. Beyazsinekler bu şekilde de önemli zararlara yol açar. 
Ülkemizde her yerde yaygındır. 
3. KONUKÇULARI 
Beyazsinek polifag bir zararlıdır. En uygun konukçusu domates, patlıcan, hıyar 
olup; biber, kabak, kavun, fasulye gibi sebzelerde, tütün, pamuk ve süs bitkilerinde 
zarar yapar. 
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Bamya, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul ve lahana 
beyazsineğin konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  

Literatürde beyazsineğin pek çok doğal düşmanı olduğu belirtilmektedir.  

Ülkemizde bulunduğu bilinen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir. 

Predatörleri: 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neur.: Chrysopidae) 
Nabis pseudoferus Rm. (Hem.: Nabidae) 
Deraeocoris pallens Reut. (Hem.: Miridae) 
Macrolophus caliginosus (Wgn.) (Hem.: Miridae) 
M.nubulis H.S (Hem.: Miridae) 
Zanchius alanatus Hoberland (Hem.: Miridae) 
Cyrtopeltis tenius Reut.  (Hem.: Miridae) 
Serangium parcesetosum Sicard. (Col.: Coccinellidae) 

Parazitoitleri: 
Eretmocerus mundus Mercet (Hym.: Aphelinidae) 
Encarsia formosa Gahan. (Hym.: Aphelinidae) 
Encarsia inaron Walker (Hym.: Aphelinidae) 
Encarsia lutea (Masi) (Hym.: Aphelinidae) 

5. MÜCADELESİ 

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

5.1. Kültürel Önlemler 

Beyazsinek kışı yabancı otlar üzerinde geçirmektedir. Bu nedenle hasattan sonra 
tarlanın çevresindeki yabancı otlar doğal düşmanlar açısından incelenerek buna 
göre uygulama yapılmalıdır.  

Gereğinden fazla sulama sonucu nem artışı beyazsinek popülâsyonunun artmasına 
neden olduğundan, fazla sulamalardan mutlaka kaçınılmalıdır. 

Bitki bünyesindeki azot miktarı beyazsinek için uygun bir besi ortamıdır. Bu ne-
denle sebzelerde gereğinden fazla azotlu gübre uygulamasından kaçınmak gerekir. 

Seralarda, havalandırma açıklıkları 462 µm’lik tel ile kaplanmalı, sera içinde nem 
ve sıcaklık artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır. 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 259 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

5.2. Biyoteknolojik Mücadele 
Beyazsineğin serada varlığını belirlemek için fide dikimi ile birlikte dekara 1 adet 
olacak şekilde sarı yapışkan tuzaklar, bitkinin 10-15 cm üzerinden asılır. İlk ergin 
uçuşu belirlendikten sonra ise 10 m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla 
ardışık olarak, tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir. Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile 
değiştirilir. 
5.3. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanları korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu faydalılardan 
özellikle M. caliginosus Ege Bölgesi’nde çok etkilidir. Akdeniz Bölgesi’nde ise 
M.caliginosus ve Z. alanatus en önemli doğal düşmanlarıdır.  
Ülkemizde beyazsineğin fazla sayıda doğal düşmanı bulunduğundan doğal 
düşmanları koruyucu ve yoğunluğunu arttırıcı önlemlerin alınması ile zararlılar ile 
etkili bir mücadele yapılabilmektedir. Özellikle zararlıların bulaşması ve 
yayılmasını önleyici hijyen kurallarına titizlikle uyulmalı ve serada bulunan tüm 
hastalık ve zararlılara karşı kimyasal ilaç kullanılırken serada bulunan doğal 
düşmana yan etkisi en düşük olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 
Beyazsineğe karşı biyolojik mücadelede M.caliginosus, E.formosa ve E.mundus 
biyolojik ajan olarak tek veya karışım olarak kullanılabilir. E.formosa, T.vapora-
riorum’un; E. mundus, B. tabaci üzerinde daha etkilidir. Ülkemizde serada beyaz-
sinek türleri karışık olarak bulunduğundan bu iki parazitoitin birlikte kullanılması 
daha uygun olur.  
Beyazsineğin devamlı sorun olduğu ve Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsünün 
(TYLCV) yaygın olduğu yerlerde koruyucu olarak biyolojik mücadele yapılır. 
Bunun için fide dikiminden sonra serada erginler sarı tuzaklarda yakalanmaya 
başlayınca biyolojik ajanlar salınabilir. Biyolojik ajan salım miktarı, serada önceki 
yetiştirme dönemindeki beyazsinek yoğunluğuna ve çevreden bulaşma durumuna 
göre belirlenebilir. Beyazsinek larva yoğunluğu mücadele eşiğinin altında (5 adet 
birey/yaprak) ise düşük yoğunlukta biyolojik ajan, beyazsinek yoğunluğu 30 adet 
birey/yaprak’ın üzerinde ise yüksek yoğunlukta biyolojik ajan kullanılabilir. 
Düşük yoğunlukta kullanılacak biyolojik ajanlar ve yoğunlukları: 

─ E. formosa: 1 adet/m2; E. mundus: 1 adet/m2 ve M. caliginosus: 0.5 adet/m2 

─ E. formosa: 0.3 adet/m2 ve E. mundus: 0.3 adet/m2 

─ M. caliginosus: 0,17 adet/m2 

Yüksek yoğunlukta kullanılacak biyolojik ajanlar ve yoğunlukları: 

─ E. formosa: 3 adet/m2; E. mundus: 3 adet/m2 ve M. caliginosus: 1 adet/m2 

─ E. formosa: 0,6-0,9 adet/m2; E. mundus: 0,6-0,9 adet/m2 

─ M. caliginosus: 1 adet/m2 
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Tedavi edici (curative) olarak kullanılması durumunda; serada ergin uçuşları 
saptandıktan sonra, serayı temsil edecek şekilde belirlenen yaklaşık 20 bitkinin alt, 
orta ve üst yapraklarından birer adet koparılarak beyazsinek larvası sayılır. Yaprak 
başına 5 adet larva+pupa görüldüğünde, 5 adet beyazsinek larvasına 1 adet E. 
formosa pupası verilir.  

Salınacak parazitoit miktarını belirlemek üzere yaklaşık 20 bitkinin alt, orta ve üst 
yapraklarından birer adet koparılarak yapraklar sayılır ve bir bitkide bulunan 
ortalama yaprak sayısı hesaplanır. Bu yaprak sayısı, serada bulunan bitki sayısı ile 
çarpılarak, seradaki toplam yaprak adedi bulunur. Serada yaprak başına bir adet 
gelecek şekilde parazitoit pupası homojen olarak dağıtılır.  

5.4. Kimyasal Mücadele 

5.4.1. İlaçlama zamanı 

Genel olarak 5 dekarlık alan bir ünite olarak kabul edilir. Beyaz sinek ile bulaşık 
olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Patlıcan, kabak gibi büyük 
yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 
yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele 
uygulanır. 

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

5.4.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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SEBZELERDE BOZKURT 
Agrotis spp.  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ülkemizde sebzelerde zarar yapan Agrotis türleri arasında en yaygın olanı ve 
A.ipsilon (Şekil 133a) ve A.segetum (Şekil 133b)’dur. Ayrıca A.exclamationis,     
A.crassa ve A.spinifera türleri bulunmaktadır. Bu zararlıya “tırpan kurdu” veya 
“kesici kurt” da denilmektedir. 

Bozkurt erginlerinin kanat açıklığı 35–40 mm kadar olup, baş, göğüs ve karın 
üzerindeki tüyleri grimsi kahverengidir. Antenler dişilerde ip şeklinde, erkeklerde 
ise çift taraflı tarak şeklindedir. Ön kanatlar grimsi kahverengi olup üzerinde koyu 
kahverengi lekeler mevcuttur. Bu lekelerin şekli ve büyüklüğü, türlere göre değişir. 
A.ipsilon’da böbrek şeklindeki lekeye bitişik siyahımsı üçgen şeklinde bir leke 
(Şekil 133a); A.segetum’da ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik, 
siyahımsı, kısa çubuk şeklinde bir leke (Şekil 133b) vardır. Bu iki özellik pratikte 
her iki türü birbirinden ayıran önemli bir özelliktir. Arka kanatlar grimsi beyaz 
renkte, kenarları hafif gölgelidir. Antenler erkeklerde çift taraflı tarak şeklinde, 
dişilerde iplik gibi düzdür.  

 
Şekil 133. Agrotis ipsilon (a) ve A.segetum erginleri (b). 

Yumurtaları sarımsı krem renginde, üstten basık küre şeklinde ve 0.5 mm 
çapındadır. Üzerlerinde uzunlamasına ışınsal çıkıntılar bulunur. Yumurtalar 
açılmaya yakın siyahımsı kahverengi olur (Şekil 134a). 

Larvaları yumurtadan yeni çıktığında 0.3 mm kadar, krem renginde ve tüylüdür. 
Siyahımsı gri renkte ve 45–50 mm boyunda olan olgun larva toprak içinde bir 
odacık hazırlayarak prepupa ve pupa dönemlerine girer (Şekil 134b,c). Pupa, kızıl 
kahverenginde ve 15–20 mm boydadır (Şekil 134d). 

a b 
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Bozkurtlar kışı olgun larva halinde toprakta geçirir. İlkbaharda havaların ısınması 
ile birlikte faaliyete geçen larvalar önce pupa olur ve Ege Bölgesi’nde nisan ayının 
2. yarısından itibaren, Karadeniz Bölgesi’nde mayıs ayı başından itibaren, 
Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde ise mayıs ortasından itibaren ilk kelebekler 
görülmeye başlar.  
Erginler yumurtalarını buldukları bitkilerin saplarına, yapraklarına veya toprağa tek 
tek ya da gruplar halinde bırakır. Bir dişi ömrü boyunca 1500–2800 kadar yumurta 
bırakabilir. Yumurtaların kuluçka süresi sıcaklık ve neme bağlı olarak 2–15 
gündür. Sıcaklık arttıkça kuluçka süresi kısalır. Bu yumurtalardan çıkan larvalar 
mayıs ayı boyunca görülür ve kültür bitkilerinde zararlı olur. 

 

 
Şekil 134. Bozkurt yumurtası (a), Agrotis segetum larvası (b), A.ipsilon larvası (c)  

Bozkurt pupası (d). 

Larvalar gündüzleri toprak içinde veya bitki diplerinde, kıvrık vaziyette durur, ge-
celeri ise toprak sathına çıkarak beslenirler. Altı larva dönemi geçirir. Gelişmesini 
tamamlayan larva prepupa olmak için toprakta bir odacık yapar, onun içine 
yerleşerek 3-6 gün kadar prepupa dönemi geçirir. Bu dönemin sonunda aynı yerde 
pupa olur. Pupa süresi 10-16 gündür. 

Bozkurtlar yılda 2- 4 döl verir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Bozkurt larvaları birinci ve ikinci dönemlerinde bitkilerin taze yaprak ve sürgün-
lerini yemek suretiyle zarar yapar. İleriki dönemlerde ise yalnız geceleri beslenirler 
ve toprak sathına yakın yerden, kök boğazından kesmek veya kemirmek suretiyle 
bitkinin kırılıp kurumasına neden olurlar. Ayrıca çimlenmekte olan tohumları ve 
yumrulu bitkilerin toprak içindeki yumrularını da yiyerek ürün kaybı meydana 
getirirler.  

b a 

c d 
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Popülâsyonun yüksek olduğu yıllarda, sebze fidelerinin yeniden dikimini 
gerektirebilir. Bitkileri kesip kurutmak, çeşitli kısımlarını yemek suretiyle onların 
gelişmesine engel olduğu gibi, zayıf gelişen bitkilerin az ürün vermesi, yenik 
yumruların değer kaybetmesi yönünden de ürün kaybına neden olurlar. Ülkemizde 
hemen her yerde bulunmaktadırlar. 

3. KONUKÇULARI 

Bozkurtlar polifag bir zararlı olup, bütün sebzelerde zarar yapmakta fakat özellikle 
domates, biber, patlıcan fidelerinde ve patateslerde daha çok görülür. Ayrıca 
pamuk, tütün, mısır, ayçiçeği, pancar, hububat, yem bitkileri, meyve fidanları ve 
pek çok yabancı otta zarar yapmaktadırlar. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Bozkurt’un Ülkemiz’de tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir: 

Parazitoitleri: 
Macrocentrus collaris (Spincla) (Hym.: Braconidae) 
Meteorus rubens Nees (Hym.: Braconidae) 
Apantheles ruficrus (Holiday) (Hym.: Braconidae) 
Gonia bimaculata Widemann (Hym.: Braconidae) 
Obtusodonta equitatoria (Panzer) (Hym.: Ichneumonidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Yazlık sebzelerin sökümünden sonra sonbaharda tarlalarda yapılan toprak 
işlemeleri çok miktarda larva ölümüne neden olur. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

Zararlıya karşı, zehirli yem, tohum ilaçlaması, fide bandırması, yeşil aksam 
ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yöntemleri uygulanır. 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Sebzelerin ekim ve fide dikim zamanlarında tarlanın köşegenleri istikametinde 
girilerek en az 5 ayrı yerde birer m2’lik alandaki bitkilerin dipleri kontrol edilerek 
zararlının larvası aranır, m2’de 2–3 larva görüldüğünde ilaçlama yapılır. 

Dikimden sonra da tarlanın köşegenleri yönünden girmek suretiyle en az 50 bitki 
incelenir, kontrol edilen bitkilerde %1–3 oranında larva veya kesik bitki 
saptandığında ilaçlama 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. 
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Yeşil aksam ilaçlamalarında, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü 
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  

5.2.4. İlaçlama tekniği  

Zehirli yem: 

Tavsiyede yer alan ilaçlardan herhangi biri önce 10 kg kepek ile kuru kuruya 
karıştırılır, sonra kepeği sünger şeklinde nemlendirecek miktardaki suda ½ kg şeker 
eritilerek, kepek+ilaç karışımı bu şekerli su ile yavaş yavaş nemlendirilir. 
Nemlendirme derecesi kepeğin sünger haline gelmesiyle ayarlanır. Bu şekilde 
hazırlanan zehirli yem akşamüzeri dekara 5–8 kg hesabı ile bitki diplerine serpilir 
İlaçlama sulamadan sonra yapılırsa daha etkili olur. 
Tohum ilaçlaması: 
Uygulama 1 kg tohum için gerekli ilacın, hafifçe nemlendirilmiş tohumla kuru 
kuruya karıştırılması ya da 1 kg tohumu ıslatacak miktarda su içinde eritilerek 
tohumun bu ilaçlı su ile ıslatılması şeklinde yapılabilir. 
Fide bandırması: 
Genişçe bir kap içine su ve ilaç konulduktan sonra yeteri kadar kil veya killi toprak 
ilave edilir ve karışım bulamaç haline getirilir. Fidelerin kökleri kök boğazının üst 
seviyesine kadar bandırılır. Sonra çıkarılarak gölgelik bir yerde 10 dakika bekletilir 
ve dikim yapılır. 
Yeşil aksam ilaçlaması: 
Hazırlanan ilaçlı su ile bitki ve kök boğazı çevresindeki toprak yüzeyi ilaçlanır. 
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SEBZELERDE DANABURNU 
Gryllotalpa gryllotalpa (L.)  

(Orthoptera: Gryllotalpidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Danaburnu erginleri 60-70 mm boyunda, açık veya koyu kahverengi ve oldukça iri 
böceklerdir. Baş ileri uzamıştır. Antenler kısa ve kuvvetlidir. Ağız parçaları 
çiğneyici tiptedir. Gözleri iyi gelişmiş olup, yanlarda bulunur. Pronotum’u büyük 
ve geniş olup kazdığı toprağa şekil verip sağlamlaştırmaya yarar. Kazıcı tipteki ön 
bacakları oldukça yassılaşmış ve kenarları kuvvetli dikenlerle donanmıştır. Üst 
kanatlar kısadır. Alt kanatlar iyi gelişmiş ve uçma görevi yaparlar. Abdomenin 
sonunda belirgin şekilde iki adet sersi(cerci) bulunur (Şekil 135). 

Yumurtaları ilk bırakıldıkları zaman beyazımsı sarı renkte olup, sonraları rengi 
gittikçe koyulaşır. Ortalama 2–3 mm uzunlukta ve elips şeklindedir.  

Nimfler ergine benzer ancak daha küçük ve beyaza yakın açık renklidir ve kanatları 
gelişmemiştir. 

Danaburnu yaşamının çoğunu toprak altında geçirir. Genellikle yaşama yeri olarak, 
galeri açmaya uygun olan kültüre alınmış; nemli, bol humuslu, killi-kumlu 
toprakları seçerler. 

 
 Şekil 135. Danaburnu ergini. 

Geceleri ve çok bulutlu günlerde faaliyet gösterirler. Gündüzleri genel olarak 
toprak içindeki galerilerde istirahat halinde bulunurlar. Mayıs ayında çiftleşen 
dişiler yumurtalarını toprağın 10–20 cm derinliğinde hazırladıkları odacıklar içine 
grup halinde bırakırlar. Bir grupta 200–300 yumurta bulunur. Bir dişi yaşamı 
boyunca 500–600 yumurta bırakabilmektedir.  

Doğal ortamda mayıs ayında bırakılan yumurtalar sıcaklık ve nem şartlarına göre 
değişmek üzere 10–20 günde açılır. Haziran ayı içinde yumurtadan çıkan nimfler 
birkaç hafta gruplar halinde bu yuvalar içinde kaldıktan sonra dağılırlar. Nimfler 
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sonbahara kadar 2 gömlek değiştirir ve 3. dönem nimf halinde toprağın derinliğine 
inerek kışlar. İlkbaharda havaların ısınması ile tekrar aktif hale geçerek 5 gömlek 
değiştirdikten sonra ekim ayında ergin olur.  
Kışı geçiren erginler. İlkbaharda çiftleşip yumurta bırakırlar. Böylece gelişmesini 
1,5-2 yılda tamamlar. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Ergin ve nimfleri toprak içinde galeri açarak ilerlerken rastladıkları tohum, kök, 
yumru gibi her tür bitkisel materyali kemirerek zarar verirler. Özellikle yeni 
dikilmiş veya yeni çimlenmiş sebze fidelerinin köklerini keserek kurumalarına 
neden olur ve yumrulu sebzelerin de yumrularını kemirirler. Danaburnu yüksek 
yoğunluklarda oldukça büyük ölçüde zarara neden olmaktadır. 
Ülkemizin her tarafında yaygındır. 
3. KONUKÇULARI  
Polifag bir zararlıdır. En çok sebzeler, çeltik, buğday, mısır, ayçiçeği, tütün, 
pamuk, süs bitkileri, meyve ve orman fidanlarında zarar yapar. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI  
Bazı kuşlar ve kümes hayvanları Danaburnu nimf ve erginlerini yemektedir. Ancak 
zararlının gece aktif olması ve toprak altında bulunması doğal düşmanların 
etkinliğini azaltmaktadır. 
5. MÜCADELESİ  
5.1. Kültürel Önlemler  
Toprağın zamanında ve iyi şekilde işlenmesiyle de zararlının toprak altında 
bulunan yaşam ortamları bozularak açığa çıkan yumurta, nimf ve erginlerinin sıcak 
ve doğal düşmanlar tarafından imhası sağlanmış olmaktadır. 
Zararlının, gübreli ve sıcak toprakları sevmesinden hareketle, bahçelerin uygun 
yerlerine yaz sonuna doğru yanmamış çiftlik gübresi kümeleri bırakılarak 
ilkbaharda burada toplanan nimf ve erginlerin öldürülmesi popülasyonu azaltma 
bakımından oldukça yararlıdır. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Çeşitli kültür bitkilerinde ayırım yapmadan beslenmeleri, çoğalma ve canlı kalma 
güçlerinin yüksek olması ve bulundukları yerde mutlaka zarar yapmaları nedeniyle 
yoğunluklarına bakılmaksızın mücadeleye geçilmelidir. Bir yerde bulunup 
bulunmadıkları; yenik bitki, açtıkları galeri, nemli toprakların 1 cm altındaki 
yüzeysel kazı izlerinin incelenmesi ile anlaşılabilir. 
Ülkemizin değişik bölgelerinde erken ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele 
yapılabilir. 
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5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

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

5.2.3. İlaçlama tekniği 

Zehirli yem hazırlamak için, tavsiyede yer alan ruhsatlı ilaçlardan herhangi biri, 
önce 10 kg kepek ile kuru kuruya karıştırılır, sonra içinde ½ kg şeker eritilmiş su 
ile yavaş yavaş nemlendirilir. Nemlendirme derecesi kepeğin sünger haline 
gelmesiyle ayarlanır.  

Mücadele yapılacak bahçe önce sulanır ve hazırlanan bu zehirli yem akşamüzeri, 
dekara 8 kg hesabı ile ve bitki diplerine gelecek şekilde serpilir. İlaç serpilirken, 
tedbir olarak naylon eldiven giyilir. 

 

 

 

SEBZELERDE KIRMIZIÖRÜMCEKLER 
Pamuk kırmızıörümceği [Tetranychus cinnabarinus (Boisd)] 
İkinoktalı kırmızıörümcek (T. urticae Koch.) 

(Acarina: Tetranychidae)  
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kırmızıörümcekler konukçu bitkilerin yapraklarının alt yüzünde ördükleri ipeğimsi 
ağlar arasında yaşarlar ve çoğu zaman ergin, larva, nimf ile yumurta dönemlerini 
bir arada görmek mümkündür.  

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus): Dişilerin vücut uzunluğu 
0.4 mm, genişliği 0.3 mm, abdomeni kırmızı, sefalotoraksı sarı renklidir. Dişiler bir 
süre beslendikten sonra parlak ve koyu kırmızıya dönüşmektedir (Şekil 136a). 
Kırmızı uçlu olan bacakları ve vücutları kıllıdır. Vücutlarının sırt kısmında 4 
parçalı siyah leke vardır. Dişiler erkeklerden daha iri olup abdomenleri ovaldir. 
Erkeğin vücut uzunluğu 0.3 mm, genişliği 0.2 mm, bacaklarının uçları ise sarı 
renklidir. Sefalotoraksın üzerindeki iki kırmızı benek çok belirgindir. Erkeklerin 
abdomenleri ise geriye doğru daha incedir (Şekil 136a). Erkekler dişilerden daha 
hareketlidir. 

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

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

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

kırmızıörümceğin dişileri ve erkeği (b). 

Her iki türün yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtanın 
rengi önceleri şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı ve sarı renk almaktadır 
(Şekil 136a).  

Yumurtadan yeni çıkmış larvanın rengi her iki türde açık sarı ile uçuk kırmızı 
rengindedir. Oval biçiminde olan yeni larvalar beslendikten sonra rengi koyulaşır 
ve ergine benzerler. Üç çift bacaklı olan larva döneminde vücut kıllıdır. Nimfler 4 
çift bacaklıdırlar. Protonimf dönemi şekil bakımından ergine benzer, yeşilimsi sarı 
ve hafif kırmızı rengindedir. Bu dönemde beslenme ve hareket daha fazla olup, 
erkek ve dişileri birbirinden ayırmak zordur.  

Sefalotoraks üzerinde T. cinnabarinus’da iki kırmızı ve T. urticae’de ise iki siyah 
benek ile vücut üzerindeki kıllar belirgin olarak görülür. Deutonimf döneminde her 
iki türde erkek ve dişi birbirinden ayırt edilebilir. Ergin olana kadar bir larva ve iki 
nimf dönemi ile dönemler arasında bir sakin dönem geçirirler. Erkekler dişilerden 
daha narin ve daha küçük olup abdomen uçları sivridir. Sefalotoraks üzerinde 
benekler dişilere göre daha belirgin görülür. Bu dönemin sonunda ergin kırmı-
zıörümcekler meydana gelir. 

Erginler kışı kırmızı veya turuncu renkli kışlık formda, dökülen yaprakların altında 
ve toprak parçaları arasında diyapoz halinde geçirir. Zorunlu diyapoz yoktur. Kışı 
ılık geçen bölgelerde ve seralarda yıl boyunca yaşayıp üremelerine devam ederler. 

Kışı geçiren dişiler ilk döllerini yabancı otlarda verirler. Tarla kenarı ve içindeki 
yabancı otlardan, bulaşık fidelerden sebzelere geçerler. Yaprakların alt yüzünde, 
yaprak damarları boyunca ördükleri ağlar arasına yumurtalarını tek tek bırakırlar. 
Yaprak sapına yakın ana damarın çevresinde ve yaprağın kenarlarına doğru daha 
yoğun yumurta bırakır. Kırmızıörümcekler ergin olur olmaz çiftleşir ve yazın 

a b ©Mehmet KEÇECİ ©Aydemir BARIŞ 
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yaklaşık bir gün beslendikten sonra yumurta koymaya başlar. Bir dişi ömrü 
boyunca 100–200 yumurta koyabilir. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 3–5 günde 
açılır. Larvalar 8–15 günde ergin olurlar. Döl adedi bulundukları bölgenin iklimine 
ve üzerinde yaşadığı konukçuya göre değişir. İklim koşullarına ve bölgelere göre 
bir dölünü 10–20 günde tamamlar. Yılda 10–12 döl verirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

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

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

bitkisindeki yoğun bulaşma (b). 

Tetranychus türleri Patates Y virüsü (PVY) ve Tütün halka leke virüsünün 
(Tobacco ring spot) vektörüdür. 
Başta Ege, Akdeniz, Trakya ve İç Anadolu olmak üzere ülkemizin hemen her 
yerinde bulunan zararlılardır. 
3. KONUKÇULARI 
Polifag bir zararlıdır. Kültür bitkilerinden domates, kavun, karpuz, hıyar, kabak, 
patlıcan, fasulye, bezelye, börülce, pamuk, çilek, yer fıstığı, ayçiçeği, süs bitkileri 
ve meyve ağaçlarında zararlıdır. Birçok yabancı ot türü de konukçuları arasındadır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Kırmızıörümceklerin ülkemizde saptanan predatörleri aşağıda verilmiştir:  

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)  
Typhlodromus similis Qud. (Acarina: Phytoseiidae) 
Typhlodromus pyri (Scheuten) (Acarina: Phytoseiidae) 
Scolothrips longicornis Priesner  (Thys.: Thripidae) 

©Mehmet KEÇECİ ©Aydemir BARIŞ 
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Hyperaspis reppensis (Hbst.) (Col.: Coccinellidae) 
Scymnus rubromaculatus (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
Scymnus pallipediformis Günther (Col.: Coccinellidae) 
Stethorus punctillum Waiae (Col.: Coccinellidae) 
Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Col.: Coccinellidae) 
Oligota flavicornis Boist et Lacord (Col.: Staphylinidae) 
Piocoris erythrocephala (P.S.) (Hem.: Lygaeidae) 
Deraeocoris punctatus Fn. (Hem.: Miridae) 
Deraeocoris serenus (D.Sc.) (Hem.: Miridae) 
Deraeocoris pallens (Rt.) (Hem.: Miridae) 
Macrolopus caliginosus Wagner (Hem.: Miridae) 
Orius niger Wollf. (Hem.: Anthocoridae) 
Orius minutus (L.) (Hem.: Anthocoridae) 
Nabis pseudoferus Rem. (Hem.: Nabidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.: Chrysopidae) 
Therodiplosis persicae Kieffer. (Dip.: Cecidomyiidae) 

5. MÜCADELESİ 
Kimyasal mücadelenin gereksiz ve aşırı şekilde yapılması doğal dengenin 
bozulmasına ve zararlı popülâsyonunun daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Bu 
nedenle zararlının mücadelesinde başarılı sonuç almak için kimyasal mücadele 
dışındaki yöntemlere öncelik verilmelidir. 
5.1. Kültürel Önlemler  
― Zararlı ile bulaşık bitki artıkları toplanarak sera veya tarlalardan uzaklaş-

tırılmalıdır.  
― Toprak işlemesi yapılarak kırmızı örümceklerin kışladıkları bitki artıkları 

toprağa gömülmelidir. 
― Tarla içindeki yabancı otlarla mücadele edilmelidir.  
― Gereğinden fazla azotlu gübreler kullanılmamalıdır. 

5.2. Biyolojik mücadele 
Doğal düşmanlardan, özellikle Phytoseidler, Coccinellidler ve predatör tripsler 
biyolojik mücadele açısından çok önemlidir. Bu faydalıların korunması ve etkin-
liklerinin artırılması için gereken önlemler alınmalı ve faydalılara yan etkisi az olan 
ilaç seçimine önem verilmelidir.  
Sebzelerde kırmızıörümceğe karşı Phytoseiulus persimilis ile biyolojik mücadele 
başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. 
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5.3. Kimyasal Mücadele 
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Yaprakların alt yüzünde bulundukları ve gözle zor görüldükleri için büyüteç ile 
yaprakların alt yüzü incelenmelidir. 
Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin 
köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3–5 adımda bir, bitkinin dip ve orta 
yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Dekar başına 
incelenmesi gerekli yaprak sayısı fasulye gibi ufak yapraklı bitkilerde 20, hıyar ve 
patlıcan gibi iri yapraklı bitkilerde ise 10 adettir. Yapraklar üzerindeki canlı 
kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam canlı kırmızıörümcek 
sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek 
sayısı bulunur. 
Fasulye gibi ufak yapraklı sebzeler için yaprak başına ortalama 3 adet canlı 
kırmızıörümcek, patlıcan gibi iri yapraklı sebzeler için ise yaprak başına ortalama 5 
adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir. 
5.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
5.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  
5.3.4. İlaçlama tekniği 
Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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SEBZELERDE PAMUK YAPRAKKURDU 
Spodoptera littoralis (Boisd.)  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginlerin kanat açıklığı 35–45 mm’dir. Ön kanatlar gri kahverengi zemin üzerinde 
karışık şekilde açık sarı çizgilerle süslü, arka kanat beyaz renkli, vücuda yakın 
yerler açık gridir (Şekil 138a). Dişi ve erkek kelebekler arasında belirgin bir fark 
yoktur. Dişiler erkeklere oranla biraz daha büyüktür. 

Yumurta 0.4 mm çapındadır. Genellikle 2 katlı olmak üzere yaprağın alt yüzüne 
paketler halinde bırakılır. Yumurtaların üstü dişi tarafından salgılanan devetüyü 
renginde tüylerle örtülüdür. Yumurtaları bu haliyle tanımak oldukça kolaydır 
(Şekil 138b). 

 

 

 

 
 
 
 
 
Şekil 138. Pamuk yaprakkurdu’nun ergini 

(a), yumurtası (b), larvası (c,d) ve 
pupası (e). 

a b 

c d 

e 
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Larva, 1. dönemde açık yeşil renkli, daha sonra koyu kahverengi veya siyahımsı 
kadife görünüşlüdür. Baş iri ve siyahtır. Abdomenin önden 1. segmentinde ve 
sondan 2. halkalarındaki birer çift leke tanımada önemlidir. Vücut yan yüzeyinin 
ortasında kirli sarı bir bant vardır (Şekil 135c,d). Gelişmesini tamamlamış larva 
40-50 mm uzunluğundadır. 
Pupa, kızılımsı kahve renkte ve 16–18 mm uzunluğundadır (Şekil 135e). 
Zararlının belirli bir kışlama durumu yoktur. Uygun iklim koşullarında besin bula-
bildikleri sürece zararlının her dönemini görmek mümkündür. Dişi yumurtalarını 
birkaç defada 200-300’lük paketler halinde yaprak üzerine bırakır. Bir dişi ömrü 
boyunca 1200 yumurta bırakır. Geceleri aktif olan kelebekler yazın 7–8 gün yaşar-
lar. Kışın bu süre daha da uzundur. Pamuk yaprak kurdu kelebekleri pamuk 
mevsimi sonuna doğru sebzelerde görülmeye başlar. Yapraklara paket halinde 
bırakılan yumurtalar 2–4 gün sonra açılır. Bu süre sonbaharda 7–10 gün, kışın 
ılıman iklimde veya serada 15–20 gündür. Yumurtadan yeni çıkan larvaların hep 
birlikte beslenmeleri karakteristiktir. Çıkan larvalar yaprak, çiçek ve meyvede 
beslenirler. Beş gömlek değiştirerek 6. dönemin sonunda olgun larva olurlar. Tüm 
larva dönemi sıcaklığa bağlı olarak 17–23 günde tamamlanır. Yazın bu süre 16–20 
gündür. Dönemini tamamlayan larva 5–8 cm derinliğinde toprağa girerek kendine 
bir yer hazırlar ve içinde pupa olur. Pupa süresi sıcaklığa bağlı olarak 6–10 gündür. 
Yazın uygun sıcaklık ve orantılı nemde bir dölünü 25–30 günde tamamlar. Yılda 
4–6 döl vermektedir.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Çeşitli sebzelerin yaprak, çiçek ve meyvelerinde beslenir. Meyveleri delerek iç 
kısmına girerler. Yaprakları yiyerek elek haline getirirler. Sebzelerdeki zararı, 
pamuktan sonra çok fazlalaşır. Pamuk alanlarından sebzelere hücum ederler. Bu 
nedenle eylülden itibaren sebzenin önemli zararlısı durumuna geçerler. Zararlının 
salgın yaptığı yıllar önemli ürün kayıpları olmakta, domates, patlıcan, biber gibi 
sebzelerin meyveleri pazar değerini kaybederek atılmaktadır. 
Akdeniz, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaygınlık gösterir. 
3. KONUKÇULARI 
Pamuk, patlıcan, domates, biber, pancar, fasulye, yonca, lahana, yer fıstığı, börülce, 
salatalık, kavun, karpuz, mısır ve bamya, konukçularıdır. Ayrıca pek çok yabancı 
otlar da konukçuları arasındadır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Larva parazitoiti:  

Microplitis rufiventris Koh.  (Hym.: Braconidae)  
Larva predatörü: 

Nabis pseudoferus Rm.  (Hem.: Nabidae), 
Orius spp.  (Hem.: Anthocoridae), 
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Chrysoperla carnea (Steph.)  (Neur.: Chrysopidae)  
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Ekim, dikim ve gübreleme usulüne uygun olarak yapılmalı, zamansız ve fazla 
sulamadan kaçınılmalıdır. 
5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Sebze bahçelerinin köşegenleri yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1–2 yeni açılmış 
yumurta paketi veya 4–5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. 
Sürvey aynı tarlada 10–12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir 
zararlı popülâsyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yinelenmelidir. İlaçlama larvalar 
dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından ilaçlama zamanına özen 
gösterilmelidir. 
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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.  

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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SEBZELERDE SARI ÇAYAKARI 
Polyphagotarsonemus latus (Banks)  

(Acarina: Tarsonemidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginler genellikle sarımsı beyaz renkli ve yaklaşık 168 µm boyundadır. Renkleri 
konukçuya, konukçudaki beslenme yerlerine göre değişir. Genç dönemde renksiz, 
gelişmesini tamamlayınca koyu sarı rengini alır (Şekil 139b). Erginler elips 
şeklinde olup dişiler daha oval ve geniş, erkekler daha ince ve sivri bir yapıdadır 
(Şekil 139a). Dişinin sırtında soluk beyaz bir şerit uzanır. Erkek bireyin bacak-
larında dişi pupayı (durgun dönem) taşıyacak bir organ bulunur. 

  
 

Şekil 139. Sarı çayakarı (dişi ve erkek) (a) ve yaprakta beslenen dişiler (b). 

Yumurta oval, sivri ve 0.7 µm uzunluğundadır. Yaprak yüzeyine tutunduğu kısım 
düz ve pürüzsüzdür. Yumurtanın üst yüzünde uzunlamasına sıra halinde şeffaf 
görünüşlü gözle görülmeyen kabarcıklar bulunur. 
Larva armut biçiminde olup 3 çift bacağı vardır ve yumurtadan ilk çıktığında 
şeffaftır. Daha sonra erkekler sarımsı kahverengi, dişiler sarımsı yeşil veya koyu 
yeşil renk alır.  
Zararlı, yıl boyunca aktivitesine ve çoğalmasına devam eder. Nemli yerlerde sayıca 
çok fazla bulunurlar. Erginlerin ömrü 25°C’de konukçuya göre değişmekle beraber 
4-17 gündür. Erkeklerin ömrü genel olarak dişilerden daha uzundur. Dişiler 
yumurtalarını yaprakların, genç sürgünlerin ve meyvelerin üzerine bırakırlar. Ergin 
ömrü boyunca ortalama 40 yumurta bırakır. Yumurtalar ortalama 1–2 günde açılır. 
Aktif nimf dönemi dişide 24 saat, erkekte 18 saat sürmektedir.  
Ergin ve nimfler yaprak üzerinde fazla hareket etmemelerine rağmen yaşlı 
yapraklarda koloni oluşturmazlar. Daha genç yapraklarda ve tepe noktalarında 
yoğunluk gösterirler. Erkekler olgun yapraklardan genç yapraklara taşınabilirler. 
Bu taşıma sırasında erkeklerin ayakları arasında dişi pupalar da taşınmaktadır.  

♀ ♂ 
a b 
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Bir dölünün tamamlanma süresi yazın 4–5 gün, kışın 7–10 gün kadar sürmektedir. 
25°C’de yumurtadan ergine kadar geçen süre 32–36 gündür. Yılda 20–30 döl verir.  
Sarı çay akarının, beyazsinek, yaprakbiti ve tripsle taşındığı saptanmıştır. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Sarı çay akarı bitkilerin büyüme noktalarında, genç yaprak ve sürgünlerinde, çiçek 
ve meyvelerde zararlı olmaktadır.  

Beslenme sonucu yapraklarda kıvrılma, kırılma, renk açılması ve herbisitin 
fitotoksisite etkisine benzer oluşumlar meydana gelir. Bitkilerde ilk zarar belirtisi 
yaprakların alt yüzeylerinde renk açılması ve bronzlaşma ile görülür. Gelişmekte 
olan yapraklar buruşur, incelir (Şekil 140c) ve bazen bu kısımlar kuruyabilir, genç 
gövde hafifçe şişebilir, pürüzlenir veya koyu kırmızı hale gelir ve zamanla grimsi 
yeşil renge döner. Bu belirtileri özellikle domates bitkisinde görmek mümkündür. 
Bitkilerde ayrıca beslenme sonucu çiçeklerin döküldüğü, meyvenin gelişemediği 
görülmektedir (Şekil 140a,b).  

  
Şekil 140. Sarı çayakarı’nın biber meyvesinde (a,b) ve bitkisindeki 

zarar şekli (c). 

Beslenme zararı ile genellikle birçok konukçuda ani olarak, kıvrılma, buruşukluk 
ve kabarcıklık görünümlerine neden olur. Bu zararlar akarın beslenme sırasında 
çıkardığı toksinlerin etkisi olup, ilaçlamadan sonra bile bu belirtiler bir süre devam 
etmektedir. 

a 

b c 
©Mehmet KEÇECİ 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 277 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

Bu zararlı, Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 
Polifag olup, pek çok kültür bitkisinde zararlıdır. Önemli konukçuları arasında 
biber, hıyar, patlıcan, domates, fasulye, patates, pamuk, çay, kauçuk, tütün, 
turunçgil, gerbera, dahlia ve krizantem bulunur.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Ülkemizde henüz doğal düşmanları tespit edilmemiştir.  

5. MÜCADELESİ 

Diğer hastalık ve zararlılara karşı gereksiz ve aşırı şekilde kimyasal mücadele 
yapılması doğal dengenin bozulmasına ve zararlı popülâsyonunun artmasına sebep 
olmaktadır. Bu nedenle kültür bitkisinde kimyasal mücadele bilinçli ve kontrollü 
bir şekilde yapılmalıdır. 

5.1. Kültürel Önlemler 

― Çevredeki yabancı otlar temizlenmeli,  

― Sulama tercihen sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılmalı, 

― Gereğinden fazla azot ve potasyumlu gübre kullanılmamalıdır. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Tarlayı homojen olarak örnekleyecek şekilde 1 dekarlık alanda 30 bitki tesadüfen 
seçilir. Her bitkinin üst ve orta kısmından birer yaprak alınır. Yapılan incele-
melerde yaprak başına 4–5 canlı Sarı çay akarı görüldüğünde ilaçlama 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı özellikle yapraklarının alt yüzeyi ilaçla kaplanacak şekilde 
uygulama yapılır. 
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SEBZELERDE TELKURDU 
Agriotes spp.  

(Coleoptera: Elateridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Türlere göre değişmekle birlikte, erginlerin renkleri genellikle grimsi veya 
kahverengimsi siyahtır. Üst kanatlar uzunlamasına çizgilidir. Boyları 8–10 mm 
kadardır (Şekil 141a,b). Sırtüstü çevrildiklerinde sıçrayıp ters dönerler ve bu sırada 
"çıt" diye ses çıkarırlar. Bu, familyanın tipik özelliğidir.  

Larva uzun silindir şeklinde, sert vücutlu ve parlak görünümde, kahverenginde 
veya kiremit rengindedir. Vücut segmentleri belirgindir. Olgun larva 2-3 cm 
boyundadır (Şekil 141c). 

 
Şekil 141. Tel kurdu ergini (a, b) ve larvası (c). 

Kışı larva veya ergin halde toprak içinde geçirirler. İlkbaharda havaların ısınma-
sıyla birlikte larvalar toprak yüzeyine yaklaşarak beslenirler. Erginler yumurtalarını 
Temmuz ayı ortalarına kadar toprağın 10–15 cm derinliğine tek tek veya 30–40 lık 
kümeler halinde koyarlar. Bir dişinin bıraktığı yumurta sayısı 150 kadardır. 
Yumurtaların açılması 30–40 gün sürer, 20–25ºC’de bu süre 15 gündür.  

Yumurtadan çıkan larvalar hemen beslenmeye başlarlar. Larva gelişmesi 2–5 yılda 
tamamlanır. Larvalar kış aylarında toprak yüzeyinden derine doğru inerler ve kışı 
derinde geçirirler. İlkbaharda toprağın ısınması ile birlikte toprak yüzeyine doğru 
çıkarlar. Yaz aylarının aşırı sıcak ve kurak günlerinde tekrar derine inerler. Toprak 
sıcaklığı ve neminin larva için uygun olduğu yerlerde, vejetasyon dönemi boyunca 
zararlı olabilirler. Olgunlaşan larva 30–40 cm toprak derinliğine inerek pupa olur. 
Pupa süresi 15 gündür. Yazın meydana gelen erginler ancak gelecek ilkbaharda 
topraktan ayrılırlar. 

 

a b c 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Erginlerin bitkilerin taze kısımlarını yemek suretiyle yaptığı zarar önemli değildir. 
Esas zararı larvalar yapar. Larvalar bitki köklerini kemirerek, kalın kök ve 
yumruların içine girerek zararlı olurlar. Saçak ve kazık köklü bitkilerde, bitkilerin 
körpe ve genç olduğu dönemlerde, zararları daha fazla olur. Bu bitkilerin ileriki 
dönemlerinde kök sistemi geliştiği ve kalınlaştığı için bitkilerde meydana gelen 
zarar önemsenmez. Havuç ve patates gibi bitkilerde ise, vejetasyon dönemi 
boyunca yumrularda açtıkları delik ve galerilerle kaliteyi etkileyerek pazar 
değerinin düşmesine neden olurlar. Ayrıca yaralanma yerlerinden patojen bakteri 
ve funguslar bitkiye girerek çürümeler meydana getirebilirler. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir zararlıdır. Çok sayıda kültür bitkisinde zarar yapar. En çok zarar yaptığı 
bitkiler arasında patates, soğan, bütün sebzeler, yer fıstığı, pamuk, mısır, buğday, 
arpa, yulaf, şeker pancarı ve tütün sayılabilir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

― Yaz sonu veya sonbahar başında yapılacak toprak işlemesi sayesinde 
larvaların sıcak ve kurak şartlarda bırakılarak ölmesi sağlanabilir. 

― Ekim nöbetinde, Tel kurdu bulunan tarlalarda zarardan aşırı etkilenen 
konukçular ekilmemelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Dikimden önce tarlanın en az 10 farklı yerinde, toplam 1 m2 olacak şekilde 25 cm 
derinliğe kadar toprak kazılır, gözle inceleme yapılır ve m2’de bulunan Telkurdu 
sayısı belirlenir. Gerekirse tarlada bu işlem artırılarak tekrarlanır. Ortalama olarak 
m2’de 6 ve daha fazla sayıda larva mevcutsa ilaçlama 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 

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

Tohum ilaçlaması: İlacın yapışması için tohum hafifçe ıslatılarak ilaç ile 
karıştırıldıktan sonra ekim yapılır. Patateste ise ilacın formülasyon özelliğine bağlı 
olarak da etiketinde tavsiye edildiği şekilde ilaçlama yapılarak, yumrular dikilir. 

Fidelik ilaçlaması: Tavsiyede bulunan ruhsatlı ilaçlardan biri dekara isabet eden 
doz değişmemek kaydıyla, yeterli miktarda su ile karıştırılarak fidelik toprağı 
ilaçlanır. Aynı şekilde hazırlanan ilaçlı su fide dikimi sırasında ocaklara can suyu 
şeklinde de verilebilir. 

Toprak ilaçlaması: Ekim veya dikimden hemen önce toprak ilaçlaması yapılır. 
Daha sonra ilacın toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karışması sağlanır.  

 

 
 

SEBZELERDE TRİPSLER 
Tütüntripsi (Thrips tabaci Lindeman) 
Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis Pergandalis) 

(Thysanoptera: Thripidae)  
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin açık sarı veya sarımsı esmer renkli, genelde 0.5–2 mm boyunda, dar ve 
silindir vücutludur. Ovipozitör aşağı doğru kıvrıktır. Kanatları kirpik şeklinde 
saçaklara sahiptir (Şekil 142a ve 143a). Bu nedenle kirpik kanatlılar denir. Erkek-
ler nadiren görülür. Dişiler erkeklerden daha büyüktür. 

Yumurta böbrek şeklinde, beyazımsı sarı ve 0.25 mm boyundadır.  

Larva ergine benzer. Birinci dönem larva 0.6 mm boyunda; açık sarı bazen beyaz 
renktedir. Başı büyük ve gözleri kırmızıdır. İkinci dönem larva 0.7-0.8 mm boyun-
da açık sarıdan açık yeşile kadar değişen renktedir (Şekil 142b, 143b). İkinci 
dönem larvanın sonunda hareketsiz olan prepupa dönemini geçirir. 

Prepupa döneminde kanat izleri belirir. Pupa döneminde kanatları ve antenleri 
biraz daha gelişmiş olur. 

Ergin ve larvalar yaprağın alt yüzünde bulunur ve oldukça hareketlidirler. Dişi 
yumurtasını koymadan önce bitki dokusunda ovipozitörüyle bir delik açar ve içine 
yumurtasını koyar. Yumurta daha çok yaprak, çiçek yaprağı gibi daha yumuşak 
olan dokuya bırakılır. Türlere göre değişmekler birlikte yumurtalar 4-10 günde 
açılır. Larvalar yumurtadan çıkar çıkmaz yaprağın alt yüzünde beslenir ve oldukça 
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hareketlidir. İkinci larva döneminin sonunda kendini yere atar, toprakta bulunan 
doğal çatlaklardan içeriye girerek 15 mm derinlikte veya nemli yerlerde prepupa ve 
pupa dönemini geçirir.  

  
Şekil 142. Çiçektripsi ergini (a), farklı dönemlerdeki çiçek tripsleri (b) ve biber 

çiçeğindeki çiçek tripsleri (c). 

 

 
Şekil 143. Tütüntripsi’nin ergini (a), nimfleri (b).  

T.tabaci eşeysiz olarak çoğalır. Yaşaması için en uygun sıcaklık 25°C’tır. Bir dişi 
yaşamı boyunca 70–100 yumurta bırakır. Bir dölünü sıcaklığa bağlı olarak 14–30 
gün arasında tamamlar. Yılda 3–10 döl verir. 

F.occidentalis’in üremesi en fazla 30°C’de olur, 35°C’de gelişme olmaz. En uygun 
sıcaklık olan 25°C’de dört gün içinde popülasyon yoğunluğu ikiye katlanır. Üreme 
şekli hem seksüel hem aseksüeldir. Çiftleşen dişilerden 1/3 oranında erkek birey 
meydana gelir. Çiftleşmeyen dişiler erkek birey oluştururlar. Dişi yaşamı boyunca 
150–300 yumurta bırakır. Yılda en fazla 15 döl verir. 

F.occidentalis bitkinin her tarafında görülmekle birlikte özellikle büyüme nok-
tasında, tomurcuk ve çiçekte bulunur. T.tabaci ise bitkinin her tarafında özellikle 
yaprak altında bulunur. Sabah erken saatlerde çok hareketlidir.  

b a 

a b ©Mehmet KEÇECİ c 
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Çiçek tripsi aktif olarak iki larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva bitki 
dokusundan çıkar çıkmaz beslenmeye başlar, ikinci dönem larva çok aktiftir ve 
beslenmek için kapalı yerleri arar. Prepupa dönemlerinde hareketsizdir ve 
beslenemez. Genellikle toprakta, bazen de çiçekte pupa olur.  
Ergin çıkışları sıcaklığa bağlı olarak genellikle 2–9 gün sonradır. Yeni çıkan ergin 
dişi ilk 24 saat hareketsizdir. Ergin olduktan 72 saat sonra yumurta bırakmaya 
başlar ve yaşamı boyunca aralıklı olarak devam eder. Bir dişi yaşamı boyunca 
yaprak ve çiçeklerin parankima hücrelerine 30–150 yumurta bırakabilir. Ergin dişi 
40–90 gün yaşayabilir, erkek birey daha kısa ömürlüdür. Döllemsiz yumurtadan 
erkekler çıkar. Kışı genellikle ergin dönemde geçirir.  
Ülkemizin soğuk bölgelerinde kışı, bitki sapları içinde, kuru otlar arasında, bitki 
kökleri etrafında, çeşitli bitki artıkları, toprak ve ağaç kabukları altında, ergin, 
prepupa veya pupa dönemlerinde geçirir. Güney bölgelerde veya seralarda yıl 
boyunca yaşamını sürdürür. Ege Bölgesi’nde şubat veya mart ayından itibaren 
erginler tarlalarda görülmeye başlar. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Ergin ve larvaları bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerin epidermis tabakasını ağız 
parçaları ile yırtıp veya zedeleyerek çıkan öz suyu emer. Tripsin beslendiği 
bölgedeki hücreler ölür ve yaprakta boşalmış hücre boşluklarının hava ile 
dolmasıyla beyaz gümüşi renkte lekeler oluşur (Şekil 144). 
Bu arada klorofil hücrelerini de tahrip ederek yaprakların özümleme yapma 
kapasitesini düşürür. Yapraklar gevrekleşir, kenarı kıvrılır, kırmızımsı yeşil bir 
renk alır. Meyve veya kapsüllerde beslenme sonucu gümüşi lekeler görülür ve 
meyve bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca dışkılarıyla yaprak altında siyah 
lekeler meydana getirir. 

 
Şekil 144. Soğan yaprağında beslenen tripsler (a) ve soğandaki zarar şekli (b); tripslerin 

marul yaprağındaki zarar şekli (c). 

a b c 
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Soğan tarlalarında yoğunluğun fazla olduğu durumda kuraklıktan dolayı kurumuş 
ve pörsümüş gibi bir görünüm alır. Soğanlar gelişemez küçük kalır. 

Tripslerin kurak mevsimde veya yerlerde zararı daha da artar.  

T. tabaci bitkinin her yerinde beslenir ve zarar oluşturur. Beslenmesi sonucu oluşan 
gümüşi lekeler daha çok ana damar boyunca dikkati çeker. 

F. occidentalis’in yapraktaki zararı T. tabaci’ye benzer, ancak aynı yoğunlukta za-
rarı daha fazladır. Bu türün yoğunluğunun fazla olması halinde yapraklar dökülür. 
F. occidentalis özellikle büyüme noktası, tomurcuk ve çiçekte beslenir. Özellikle 
çiçeklerdeki yoğun beslenme sonucunda oluşan meyvelerde kalite sorunları ortaya 
çıkar. Dişilerin domates ve biber meyvelerinde yumurta bıraktıkları dokunun 
etrafında açık renkli hale oluşur, bu da meyvenin pazar değerini düşürür.  

Tripsler virüs taşıyıcısı olmaları nedeniyle dolaylı olarak önemli ürün kayıpları 
meydana getirmektedirler. Bunlardan en önemlisi Domates lekeli solgunluk virüsü 
(Tomato spotted wilt virus -TSWV)’dür. Bu virüs sıcak bölgelerde yaygındır. 

Ülkemizde her iki tür de yaygın olarak bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag zararlılardır. Biber, hıyar, patlıcan, kavun, kabak, karpuz, domates, fasulye, 
bezelye, soğan, pırasa, sarımsak, patates, ıspanak, yer elması, tütün, pamuk, pancar, 
yonca, süs bitkileri ve birçok meyve ağaçları konukçuları arasındadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Predatörleri:  
Orius niger Wollf. (Hem.: Miridae) 
Aeolothrips collaris Priesner  (Thys.: Aeolothripidae) 
Aeolothrips intermedius Bagnall (Thys.: Aeolothripidae) 
Amblyseiulus barkeri (Hughes)  (Acarina: Phytoseiidae) 
A. messor (Wainstein)  (Acarina: Phytoseiidae) 
A.bicaudus (Wainstein)  (Acarina: Phytoseiidae) 

Tripslerin ayrıca Anthocoridae, Chrysopidae, Staphylinidae, Trombiidae, Anthoco-
ridae familyalarına doğal düşmanları olduğu kaydedilmektedir. 

5. MÜCADELESİ 

Kimyasal mücadelenin gereksiz ve aşırı şekilde yapılması doğal dengenin 
bozulmasına ve zararlı popülâsyonunun daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Bu 
nedenle zararlının mücadelesinde başarılı sonuç almak için kimyasal mücadele 
dışındaki yöntemlere öncelik verilmelidir. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sarı 
yapışkan tuzak kullanımı trips popülâsyonunu azaltmaktadır. 
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5.1. Kültürel Önlemler 

― Kültürel tedbir olarak zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir.  

― Toprak işlemesi ve yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 

― Seralarda küçük delikli tül ile havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır.  

5.2. Biyolojik Mücadele 

Doğal düşmanlardan, özellikle Orius spp. biyolojik mücadele açısından önemlidir. 
Faydalıların korunması ve etkinliklerinin artırılması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer 
yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler 
altında trips ergin ve larvaları sayılır. 

Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda 
silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır.  

Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük 
yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır. 

Soğan yetiştiriciliğinde, bitki gelişmesinin orta dönemlerinde bitki başına ortalama 
30 trips mücadele eşiğidir. Bu rakam genç bitkilerde daha az olup, bitkiler 
yaşlandıkça bu miktar yükselir. Bitki başına 50 tripsten fazla olduğunda bitkinin 
gelişmesi engellenmekte ve soğan yumrusu daha ufak olmaktadır. Bakımı sulaması 
iyi yapılan soğanlar, yüksek popülâsyonlara tolerans göstermektedirler. 

Domates tarımı yapılan yerlerde, özellikle seracılıkta, Domates lekeli solgunluk 
virüsü (Tomato spotted wilt virus -TSWV) problemi var ise ekonomik eşik dikkate 
alınmadan trips bulaşmasını önlemek üzere mücadele 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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SEBZELERDE YAPRAKBİTLERİ  
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glov.) 
Bakla yaprakbiti (A. fabae Scop.) 
Patates yaprakbiti [Macrosiphum euphorbiae (Thomas)] 
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.)] 
Lahana yaprakbiti (Brevicoryne brassicae L.)  

(Hemiptera: Aphididae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Yaprakbitlerinin vücutları oval biçimde ve yumuşak olup 1.5-3 mm boyundadırlar. 
Antenler iplik şeklinde türlere göre değişen uzunlukta olup 3-6 segmentlidir. Ağız 
parçaları sokucu-emici yapıdadır. Yaprakbitlerinde toraks iyi gelişmiş olup, kanatlı 
formlarda abdomen ile birleşmiş gibidir. Abdomen, belirgin olmayan 9 segmentten 
meydana gelir. Abdomende yağ ve mum salgılayan bir çift silindir şeklinde mum 
borusu vardır. Abdomen, kauda denen bir çıkıntı ile son bulur. Bu özellikler tür 
teşhisinde önemli rol oynarlar.  

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

Yaprakbitlerinin bir kısmı sonbaharda konukçu değiştirir. Burada erkek ve dişi 
bireyler (seksupar) meydana gelir. Bir kısmı ise konukçu değiştirmeden bulunduğu 
bitkide seksupar bireyleri meydana getirir. Bunlar çiftleşerek kışı geçirecek 
yumurtaları bırakırlar. Kışın sera koşullarında çoğalmasına devam ederek, 
yaşamını ve zararını sürdürür. 

Yaprakbiti gelişme süresi, konukçu türü, kalitesi ve iklim koşullarına göre değişir. 
Yaprak biti popülâsyonu hava şartları ile çok ilgilidir. Kuraklık ve sıcaklık 
arttığında, popülasyon birden düşer. 

Uygun koşullarda nimf dönemi bir kaç günde tamamlanır. Yaprakbitlerinin vivipar 
olmaları, eşeysiz üremeleri, erkek bireyin çok az meydana gelmesi nedeniyle çok 
kısa sürede üreyerek yoğunlukları artar.  

Sebzelerde yaygın yaprakbiti türlerinin özellikleri aşağıdaki verilmiştir.  
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Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glov.): Zararlının erginleri koyu yeşilden 
siyaha kadar değişen renktedir. Vücut uzunluğu 1.5-2.2 mm’dir. Bacaklar sarıdan 
yeşile kadar değişir. Antenleri açık sarı renkte olup, uzunluğu vücudun ortasına 
kadar ulaşır ve biraz geçer. Kornikulus kalın, silindir şeklinde, kaidesi geniş olup 
siyah renktedir. Kauda, vücut renginde ve kornikulusun 1/3’ü veya vücudun 1/6’sı 
uzunluğundadır (Şekil 145).  

  
Şekil 145. Pamuk yaprakbitinin kanatlı(a) ve kanatsız formları (b). 

Pamuk yaprakbiti kışı yumurta veya kanatsız dişi halinde ayva ağacı, çobançantası, 
ebegümeci ve pamuğun yeni sürgünlerinde geçirir. Mart ayından itibaren kanatlı 
formları görülmeye başlar. Zararlı yazın beslendiği konukçusunu terk etmez yani 
konukçu değişimi yoktur. Haziranda pamuk tarlalarına geçer. Seralarda fide 
dikiminden itibaren zarar yapar.  
Dişiler 2–3 hafta yaşar, günde 3-10 nimf doğururlar. A. gossypii mart ayı başında 
konukçularında görülmeye başlar ve nisan ortasından haziran sonuna kadar zararlı 
olur. Temmuzda ise yoğunluğu düşer.  
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae Scop.): Kanatlı erginler, parlak siyah görünüşlü, 
kornikulus, kauda, anal levhalar ve baş siyah renklidir (Şekil 146a). 
Kanatsız viviparlar, dolgun yuvarlak vücutlu, vücut siyah yeşil görünüşlüdür. 
Kornikulus kısa ve konik şekillidir (Şekil 146). 

 
Şekil 146. Bakla yaprakbitinin kanatlı formu (a) ve farklı dönemleri 

bulunduran kolonisi (b,c). 

a b 

a b c 
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Özellikle kartopu çalısı (gilaburu) (Viburnum opulus L.) ve filbahri (Philadelphus 
coronarius L.) primer konukçularıdır. Çok sayıdaki otsu bitkiler de sekonder 
konukçularıdır. Kışı yumurta halinde primer konukçularında geçirir. 

Patates yaprakbiti [Macrosiphum euphorbiae (Thomas)]: Kanatsız partenoge-
netik dişiler, zeytin yeşili veya pembemsi renktedir. Antenleri vücuttan daha 
uzundur. Kornikulus silindir şeklinde ve kaudadan iki kat daha uzundur. Kauda 
oldukça uzun olup üzerinde 8–11 adet kıl bulunur. Vücut uzunluğu 2.3–2.5 mm’dir 
(Şekil 147). 

M. euphorbiae kışı döllenmiş yumurta halinde veya kanatsız ergin dişiler halinde 
otsu bitkiler ve seralardaki bitkilerin üzerinde geçirir. Mayıs ve haziran aylarından 
itibaren konukçu bitkilerde görülmeye başlar. Sonbaharda yabani veya kültür gül 
çeşitlerine geçer ve orada erkek ve dişi bireyler meydana gelir. Bunların çiftleşmesi 
sonucunda dişiler yumurtalarını güllerin tomurcuk ve gözleri üzerine bırakır. 

 
Şekil 147. Patates yaprakbitinin kanatsız ergin dişisi ve nimfleri (a), kanatlı ergin 

dişisi ve nimfleri (b), yumurta bırakan dişisi (c). 

Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulz.)]: M. persicae ergin-
leri 1.2–2.3 mm uzunluğunda, açık sarıdan yeşile kadar değişen renklerde olmakla 
birlikte pembe renklerde de görülmektedir. Kanatlı formları genellikle kanatsız 
formlardan daha büyük olur ve abdomenin ortasında siyah nokta bulunur. Antenleri 
vücuttan biraz daha kısa ve tüberkülleri belirgindir. Kornikulus yeşil, ucu koyu 
renkte ve orta kısmı şişkindir. Kauda kornikulustan daha kısa ve açık renktedir. 
Vücut ovaldir (Şekil 148).  

Primer ve sekonder konukçusu vardır. Seralarda ve kışı ılık geçen yerlerde 
vejetasyon dönemi boyunca vivipar olarak kışı geçirirler. 

Lahana yaprakbiti (Brevicoryne brassicae L.): Kanatsız yaz viviparlarının baş 
toraks ve abdomenin sırt kısmı kesik hatlı vücut beyaz tozlu görünümdedir. Kanatlı 
viviparlarda baş ve toraks siyahtır. Abdomen soluk yeşildir. Üzerinde kesik koyu 

a b c 
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renkli çizgi bulunur. Kornikıl, duman renginde, antenler yaklaşık olarak vücut 
uzunluğundadır (Şekil 149). 

Kışı soğuk geçen yerlerde yumurta halinde kışlar. Kışı ılıman geçen yerlerde ise yıl 
boyunca çoğalmasına devam eder. 

 

 

 
 
 
Şekil 148. Şeftali yaprakbiti’nin kanatlı formu (a,b), 

kanatsız formu ve nimfleri (c,d).  

 

  
Şekil 149. Lahana yaprakbiti kolonileri. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sürgün ve gövdesinde koloniler halinde yaşarlar. 
Yaprakbitleri bitki özsuyunu emerek beslenirler. Beslendikleri yapraklarda ve taze 
sürgünlerde kıvrılmalara ve şekil bozukluklarına sebep olur. Yoğunluğun fazla 
olduğu bitkilerde duraklama görülür ve normal gelişmelerini sürdüremezler. 

d 

b c a 

©Mehmet KEÇECİ  
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Bitkilerde verim azalır ve kalitesi bozulur. Bitkinin yeni gelişme döneminde zararlı 
yoğunluğunun fazla olması halinde bitkiler ölür.  

Yaprakbitleri tarafından salgılanan tatlımsı maddenin bitkilerin üzerini kaplaması 
ve burada saprofit mantarların gelişmesi sonucu fumajin oluşur. Bunun sonucunda 
bitkide fotosentezin azalması nedeniyle ürünün kalite ve kantitesinde kayıplar 
meydana gelir.  

Yaprakbitleri bitkide beslenirken zehirli madde salgılayarak bitkilerde deformas-
yona ve kurumalara yol açar. Ayrıca virüs etmenlerini taşımaları nedeniyle de zarar 
verirler. 

3. KONUKÇULARI 

A.gossypii’nin konukçuları Cucurbitaceae familyası bitkileri, turunçgil, pamuk, 
bamya, susam, fasulye, şekerpancarı, ıspanak, patlıcan, yerfıstığı, muz ve nar gibi 
bitkilerdir. 

M.euphorbiae’nin konukçuları domates, patlıcan, biber, şeker pancarı, lahana, 
krizantem, gül başta olmak üzere birçok kültür ve yabani bitkileridir. 

M.persicae, taş çekirdekli meyve ağaçları, lahana, karnabahar, domates, biber, 
hıyar, patates, tütün ve diğer birçok sebzede yaygındır.  

Aphis fabae polifag bir yaprakbitidir. Aralarında fasulye, bakla, biber, kabak, hıyar, 
marul gibi sebzeler ile meyveler, süs bitkileri, endüstri bitkileri ve yabancı otları da 
içine alan 37 den fazla familyaya bağlı bitkiler, konukçusu olarak saptanmıştır.  

Brevicoryne brassicae, Cruciferae familyasına bağlı bitkilerde yaygın olarak 
bulunmakla birlikte; Solanaceae, Compositae, Chenopodiaceae, Araliaceae, 
Capparidaceae ve Resedacea familyasından bazı bitkiler de, konukçusu olarak 
saptanmıştır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Çok fazla üreme yeteneği olan yaprakbitlerinin popülasyon artışları doğal 
düşmanları sayesinde kısmen önlenebilmektedir. Yaprakbitlerinin doğal 
düşmanları aşağıda verilmiştir. 

Predatörleri: 
Chrysoperla carnea (Steph.). (Neur.: Chrysopidae) 
Sympherobius sanctus Tjeder (Neur.: Sympherobiidae) 
Coccinella septempunctata L. (Col.: Coccinellidae) 
Chilocorus bipustulatus (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Exochomus quadripustulatus (L.) (Col.: Coccinellidae) 
E.flavipes (Thunberg) (Col.: Coccinellidae) 
Adonia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
Hippodamia convergens Guerin-Meneville (Col.: Coccinellidae) 
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Scymnus marginalis (Rossi) (Col.: Coccinellidae) 
S.interruptus (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
S.rubromaculatus (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
S.subvillosus (Goeze) (Col.: Coccinellidae) 
S.pallipediformis Günter (Col.: Coccinellidae) 
S.apetzi Mulsant (Col.: Coccinellidae) 
Synharmonia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) 
Propylaea quatuordecimpunctata L. (Col.: Coccinellidae) 
Syrphus spp. (Dip.: Syrphidae) 
Episyrphus balteatus (De Geer) (Dip.: Syrphidae) 
Metasyrphus corollae (Fabricius) (Dip.: Syrphidae) 
Chrysotoxum intermedium (Meigen) (Dip.: Syrphidae) 
Sphaerophoria scripta (L.) (Dip.: Syrphidae) 
Nabis spp. (Hem.: Nabidae) 
Aphidoletes aphidimyza (Rond.) (Dip.: Cecidomyiidae) 

Parazitoitleri:  
Aphelinus mali Halt. (Hym.: Aphelinidae) 
Lypsiphlebus fabarum Marshall (Walk) (Hym.: Aphidiidae) 
Aphidius matricariae Holiday (Hym.: Aphidiidae) 
Erynia neoaphidis Remaud et Hennb. (Hym.: Aphidiidae) 
Diaretiella rapae (Mc’Intosh) (Hym.: Aphidiidae) 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

─ Sağlıklı fideler seraya şaşırtılmalı, bunun için fidelikte bulaşmayı önlemek 
amacıyla havalandırma açıklıkları mutlaka tül (462 µm) ile kapatılmalıdır.  

─ Bulaşık bitkiler ve yabancı otlar temizlenmelidir.  

─ Seralarda havalandırma iyi bir şekilde yapılmalıdır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 

Predatörlerden, özellikle Coccinellidae, Chrysopidae ve Syrphidae familyalarına ait 
türler; parazitoitlerden de Aphidius türleri, biyolojik mücadele açısından çok 
önemlidir. Bu faydalıların korunması ve etkinliklerinin artırılması için gerekli 
önlemler alınmalıdır. Faydalı böceklerin korunması için faydalılara yan etkisi az 
olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 
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5.3. Kimyasal Mücadele  

5.3.1. İlaçlama zamanı 

İlaçlama zamanını saptama amacı ile nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler 
doğrultusunda girilerek 3–5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden 
tesadüfî olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25–50; patlıcan, kabakgiller ve 
lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20–40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar 
sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak 
gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, ilaçlamalara karar 
vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır. 

Yaprakbiti popülâsyonu hava şartları ile çok ilgilidir. Kuraklık ve sıcaklık 
arttığında popülasyon aniden düşer. Bu husus ilaçlamalarda dikkate alınmalıdır. 

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

5.3.4. İlaçlama tekniği  

Yaprakbitleri genellikle tarla ve serada özellikle orantılı nemin yüksek olduğu 
yerlerde lokal olarak görülür. Mücadelede öncelikle lokal ilaçlamalar yapılmalıdır 
Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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SEBZELERDE YAPRAKPİRELERİ 
Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)  

(Hemiptera: Cicadellidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin sarımsı yeşil veya kahverengi olup, yaklaşık 2–3 mm uzunluğundadır. 
Kanatları vücut boylarını geçer. Ön kanatlar açık renkte, arka kanatlar şeffaftır. 
Petek gözler belirgin, antenler kıl gibi ve kısadır (Şekil 150a,b).  

  

  
Şekil 150. Yaprak piresi ergini (a, b) ve nimfi (c, d). 

Genel olarak yaprak alt yüzünde bulunurlar. Yaprak pirelerinin yan yan ve ileri 
giderek hareket edişleri karakteristik özellikleridir. Ergin kanatlı olduğundan uçar, 
bitkiden bitkiye ve topraktan bitkiye geçebilir. Mecbur kalmadıkça kanatlarını 
kullanmaz sıçrayarak yer değiştirir. 

Yumurta, küçük ince elips şekilli beyaz renklidir. Yumurtalar gözle zor fark 
edilirler. 

Nimfler erginlere benzer. Daha ufak ve kanatsızdır. Önceleri soluk renkli, daha 
sonra yeşilimsi bir renk alır (Şekil 150c,d). 

Kışı bitki artıkları arasında yumurta, nimf ve ergin olarak geçirirler. Erginler 
mayıs-haziran aylarında sebze yapraklarında görülmeye başlar. Dişiler 
yumurtalarını yaprak sapı veya kalın damarın epidermisi içine bırakırlar. Bir dişi 
200–300 yumurta bırakır. Dişi, yumurtalarını tek tek ovipozitörü ile epidermis 
içine gömer. Özsu emerek beslenirler. Dört gömlek değiştirir. Nimf dönemi iklim 
şartlarına göre 15–20 gündür. Yılda 3–5 döl verirler. 

a b 

c d 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Bitki özsuyunu emer. Emgi neticesinde yapraklarda beyazımsı sarımsı, daha ileri 
devrede kahverengi lekeler meydana gelir. Bitki zayıflar ve büyüme yavaşlar. 

Emgi sırasında zehirli madde salgılamaları nedeni ile hücrelerin ölmesi sonucunda 
şekil bozuklukları meydana gelir. Yaprak kenarları dıştan içe doğru kıvrılır. Hatta 
tamamen kuruyabilir. 

Bu zararlılar birçok virüs hastalığının da vektörüdürler. 

3. KONUKÇULARI 

Sebzelerden patates, biber, patlıcan, domates, fasulye, börülce, bakla, kabak, hıyar, 
kavun, karpuz, kereviz, pazı ve turpta zararlıdır. Diğer bitkilerden pancar, pamuk, 
yonca, tütün, bağ ve birçok meyve ağacı konukçusudur. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Predatörleri: 
Nabis ferus L.  (Hem.: Nabidae)  
Chrysopa vulgaris Sch.  (Neur.: Chrysopidae) 
Chrysoperla carnea (Steph.)  (Neur.: Chrysopidae)  
Örümcekler  (Aranea) 

5. MÜCADELESİ 

Diğer hastalık ve zararlılara karşı gereksiz ve aşırı şekilde kimyasal mücadele 
yapılması doğal dengenin bozulmasına ve zararlı popülâsyonunun artmasına sebep 
olmaktadır. Bu nedenle kültür bitkisinde kimyasal mücadele bilinçli ve kontrollü 
bir şekilde yapılmalıdır. 

5.1. Kültürel Önlemler 

Hasattan sonra bitki artıkları imha edilmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele 

5.2.1. İlaçlama zamanı 

İlaçlama zamanını saptama amacı ile nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler 
doğrultusunda girilerek 5 adımda bir, bitkinin taze yaprak ve sürgünleri tesadüfi 
incelenir. Baklagillerde 50, patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı 
bitkilerde 40 adet yaprakta ergin ve nimfler sayılır. Yaprak başına düşen zararlı 
sayısı küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele 
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. 
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5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 
 

 

SEBZELERDE YEŞİLKURTLAR 
Yeşilkurt [Helicoverpa armigera (Hübn.)]   
Nohut yeşilkurdu [H. viriplaca (Hufn.) (=H. dipsacea L.)] 

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Helicoverpa armigera (Yeşilkurt)’nın erginleri, 35–40 mm kanat açıklığına sahip 
kele-beklerdir. Genel görünüşleri bejimsi-kahverengidir. Ön kanatlar erkeklerde 
grimsi yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin yeşili, dişilerde ise kızılımsı 
kahverengine yakın sarımsıdır. Ön kanatlar üzerinde biri böbrek diğeri daire 
şeklinde iki leke vardır. Arka kanatlar bej veya sarımsı renkli olup, kanat uçlarına 
doğru geniş ve siyah renkli birer bant bulunur. Antenler kıl şeklinde ve az tüylüdür. 
Baş ve toraks, ön kanatların renginde tüylerle örtülüdür. Abdomende bulunan 
kıllar, baş ve toraksdakilerden daha açık renkli ve kısadır (Şekil 151 a,b). 

 
Şekil 151. Yeşilkurt’un ergini (a: Dişi; b: Erkek) 

a b 
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Şekil 152. Yeşilkurt’un  yumurtası 

(a, b), larvası (c, d) 
pupası (e). 

H. viriplaca (Nohut yeşilkurdu)’nın erginleri, ön ve arka kanatları üzerindeki 
şekillerle diğerinden ayırt edilir. Ön kanatlar açık kahverenginde olup, üzerinde 
önden arkaya doğru uzanan kavisli iki koyu bant vardır. Arka kanadın dış kısmında 
koyu bir bant ve bantın ortasında açık renkli bir leke yine kanadın ortasına doğru 
koyu kahverenginde bir leke bulunur (Şekil 153 a,b).  

 

 
Şekil 153. Nohut yeşilkurdu ergini (a,b), larvası (c) ve larvanın nohut 

kapşülündeki zarar şekli (d). 

d c 

a b 

e 

a b 

c d 
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Her iki türde de yumurta 0.4–0.7 mm çapında, krem renginde ve üstten basık küre 
şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına ışınsal çıkıntılar vardır (Şekil 152a).  

Larvalar yumurtadan yeni çıktığında 1.5–2 mm uzunlukta, kirli beyaz renkte ve 
üzeri kıllıdır. Bu kıllar, baş ve protoraks siyah renktedir. Olgun larvanın boyu 40–
45 mm’dir. Sırt kısmında yeşil, kahverengi ve sarı renkte bantlar yanlarda da sarı 
birer bant bulunmaktadır (Şekil 152c,d; 153c).  

Pupa 20–23 mm boyunda olup rengi önce yeşil sonra kızıl kahverengine döner 
(Şekil 152e). 

Yeşilkurt kışı toprakta pupa olarak, 3-8 cm derinlikte geçirmektedir. İlkbaharda 
nisan sonu mayıs başından itibaren ilk kelebekler görülmeye başlar. Kelebekler 
genellikle akşamüzeri uçuşurlar. Dişiler yumurtalarını konukçu bitkilerin yaprak, 
meyve ve taze sürgünleri üzerine tek tek bırakırlar. Bir dişi 700–1500 kadar 
yumurta bırakabilmektedir. Yumurtaların kuluçka süresi 2–10 gündür. Larvalar 
gelişmelerini sıcaklığa bağlı olarak 11–31 günde tamamlayarak toprakta pupa 
olurlar. H.armigera pupa süresi 20 gündür ve yılda 3–5 döl verir.  

H.viriplaca ise yaz başlangıcında pupa olur ve yılda 1 döl verir 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Yeşilkurtta zararı larvalar yapar. 1. ve 2. dönemde yapraklarla beslenen larvalar 
daha sonra domates, biber, patlıcan bamya, nohut ve mercimek gibi sebzelerin 
meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenir. Bir meyveden diğerine geçmek 
suretiyle de birçok meyvenin zarar görüp çürümesine neden olurlar. 
Nohut yeşilkurdu ise nohut ve mercimeklerin yaprakçık, çiçek, filiz, kapsül ve 
tohumlarında beslenerek zarara neden olur.  
Her iki tür de Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu Bölgesinde 
yaygındır. 
3. KONUKÇULARI 
Yeşilkurt polifag bir zararlıdır. Domates, biber, patlıcan, bamya, baklagiller, süs 
bitkileri, pamuk, mısır ve tütün H.armigera’nın konukçuları arasındadır. 
H.viriplaca ise başta nohut ve mercimek olmak üzere, yonca, keten, meyan kökü 
gibi birçok kültür bitkisinde ve yabancı otlarda beslenmektedir. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Yeşilkurt’un oldukça fazla sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde tespit 
edilen doğal düşmanları şunlardır. 

Yumurta parazitoitleri:  
Trichogramma evanescens W. (Hym.: Trichogrammatidae) 
T.turkestanica Meyer (Hym.: Trichogrammatidae) 
T.pintoi Voegeli. (Hym.: Trichogrammatidae) 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 297 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

Telenomus minimus Kozlov (Hym.: Scelionidae) 
Larva parazitoitleri:  

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

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

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

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

5. MÜCADELESİ 
Kimyasal mücadelenin gereksiz ve aşırı şekilde yapılması doğal dengenin 
bozulmasına ve zararlı popülâsyonunun daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Bu 
nedenle yaprak galerisineğinin mücadelesinde başarılı sonuç almak için kimyasal 
mücadele dışındaki yöntemlere öncelik verilmelidir. Özellikle yetiştirme 
döneminin başında zararlılara karşı ilaçlamalardan kaçınmak gerekir. 
5.1. Kültürel Önlemler 
Tarlada ve çevresinde yabancı ot temizliği, çürük domateslerin tarlada bırakılmayıp 
imha edilmesi, bulaşmaların azalmasına yardımcı olur. Hasat döneminin sonunda 
derin sürüm yapılarak pupaların ölmesi sağlanır. Nohutta geç ekim yapılmalıdır. 
5.2. Biyolojik Mücadele 
Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. Özellikle üretim dönemi başında zararlıya karşı kimyasal ilaç 
kullanılmamalı, diğer zararlılara karşı kullanılan ilaçlarda da doğal düşmanlara yan 
etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir. 
5.3. Kimyasal Mücadele  
5.3.1. İlaçlama zamanı 
Bunun için domates, biber, bamya ve nohutta Ege Bölgesinde 15 mayıstan itibaren 
tarlaya köşegenler doğrultusunda girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki 
kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve 
larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuşsa derhal mücadeleye geçilir.  

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 299 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

Nohut ve mercimekte mücadele zamanının belirlemek için bölgelerin ekolojik 
özellikleri dikkate alınarak, nisanın 2. yarısından itibaren kontrollere başlanmalıdır. 
Kontrollerde (50x50 cm=1/4m2)lik çember kullanılır. Atılacak çember sayısı 
tarlanının büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki ölçülere göre saptanır. 

Tarla 
büyüklüğü (da) 

Çember 
adedi 

1–10 12 
11–50 16 
51≤ 20 

Atılan çember içindeki bitkiler silkelenerek yere düşen larvalar sayılır, kaydedilir. 
Sayım sonucunda m2’de ortalama 5 larva saptandığında mücadeleye karar verilir. 
İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar tekrar kontrol edilir. İlaçlamayı gerektirecek 
yoğunluk varsa 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 

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

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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SOĞAN PSİLLİDİ 
Bactericera tremblayi Wagn.  

(Hemiptera: Triozidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin boyu 2–3 mm olup siyah renklidir. Başı, ilk göğüs segmentinden daha 
geniştir. Petek gözleri iri olup, yanlara doğru yarım küre biçiminde çıkıntı yapar. 
Antenler 10 segmentli olup, ilk segmentler kalın, sonrakiler ince ve ip gibidir. 
Toraksta sarımsı lekeler bulunur. Kanatlar vücut uzunluğunun 1.5 katı kadar 
uzunlukta olup, saydam görünümlü ve belirgin damarlıdır. Bacakların 4. ve 5. 
parçaları sarımsı gri renklidir (Şekil 154a). 

 

 

 

 

 
Şekil 154. Soğan psilidi ergini (a), yumurtaları (b) ve 

nimfi (c). 

Yumurta 2–3 mm uzunlukta, ince ve kısa bir sap ile bitki dokusuna dik durumda 
bağlı bulunur. Yumurtalar oval biçimde olmakla birlikte sap tarafı daha dardır ve 
bir yanı hafif basık şekildedir. Koyu sarı renklidir, açılmaya yakın turuncu olur 
(Şekil 154b). 

Larvanın ilk dönemi biraz hareketli, sonraki dönemleri ise hareketsizdir. Çok 
yassılaşmış oval bir biçimde olmakla birlikte, çevresi kısa ve sık uzantılarla 
saçaklıdır. Gelişme dönemine göre, 1–3 mm boyunda ve koyu sarı- beyazımsı sarı 
arasında değişen bir renktedir (Şekil 154c). 

Erginler Doğu Anadolu Bölgesinde haziran ayında ortaya çıkar, dişiler 
yumurtalarını bitki gövdesi, yaprak sapı veya arasına kısa aralıklarla tek tek bırakır. 
5-7 gün sonra çıkan larvalar, yumurtaların bırakıldığı yerlerden fazla uzaklaşmadan 
beslenirler ve dört kez gömlek değiştirdikten sonra ergin olurlar. Bir döl 20–

a b 

c 

©Özkan BOZBEK ©Özkan BOZBEK 

©Özkan BOZBEK 
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25ºC’de 18-25 günde tamamlanır. Erginler rahatsız edildiğinde sıçrayarak uçar. 
Çoğalmasını yaz ayları süresince devam ettirir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Erginlerin ve özellikle larvaların yapraklarda beslenmesi sonucunda soğan yaprak-
ları bükülür veya helezoni olarak kıvrılır. Taze tüketim amacı ile yetiştirilen 
soğanlarda yaprağın şeklini bozduğu için kaliteyi etkilemektedir. Lahana gibi geniş 
yapraklı bitkilerin yapraklarında ise buruşma, sertleşme ve renk değişikliği görülür. 
Ancak lahanalarda zarar dış yapraklarda kaldığı için kalite ve verimi etkileme-
mektedir. 

Bitkilerin ilk gelişme dönemlerindeki yoğun bulaşmalarda bitkiler tamamen 
kuruyabilir ve tarla boş bir görünüm alır. Bu zararlı nadiren epidemi yapmaktadır. 
Genellikle ekonomik önemde bir yoğunluğa ulaşmadığından kimyasal mücadeleye 
gerek duyulmamaktadır. 

Ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Soğan, lahana ve bazı yabancı otlar konukçularıdır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI 

Zararlı popülâsyonunu baskı altında tutan çok sayıda nimf parazitoiti 
bulunmaktadır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 
― Tarla içindeki yabancı otların temizliğine özen gösterilmelidir.  
― Soğan ekim veya dikimi mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır.  
― Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde hızlı gelişmelerini sağlamak amacı ile 

iyi bir gübreleme, düzenli sulama ve çapa işlemleri yapılır. 

5.2. Biyolojik Mücadele 

Nimflerin parazitoitli olup olmadığına dikkat edilerek, yoğun bir parazitlenme 
varsa kimyasal mücadele yapılmamalıdır. 

5.3. Kimyasal Mücadele  

Zararlı doğada her sene görülmesine rağmen, genellikle mücadeleyi gerektirecek 
yoğunluğa ulaşamadığı için, kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.  

5.3.1. İlaçlama zamanı 

Soğan ekim veya dikiminden itibaren tarla gözlem altında bulundurulur. Yoğun 
olarak yumurtalara ve ilk zarar gören bitkilere rastlandığında ilaç uygulaması 
yapılır. 10 gün sonra ilaçlama tekrarlanır. 
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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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.3.4. İlaçlama tekniği 

Soğan yaprağının kaygan olması nedeni ile ilacın iyi tutunması için, ilaçlı suyun 
içine şeker veya hazır yapıştırıcı preparatlar ilave edilir. Bitkinin her tarafı ilaçla 
kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 

 
 

SOĞAN SİNEĞİ 
Delia antiqua (Meig.)  

(Diptera: Anthomyiidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Ergin, karasineklere benzer, ancak onlardan daha küçüktür. 6–7 mm büyüklükte gri 
renklidirler. Toraks üzerinde koyu renkte beş bant vardır. Kanatlar şeffaf ve 
lekesiz, bacaklar ve antenler siyahtır (Şekil 155a). 

Yumurta mat beyaz renkli, 1.5 mm boyunda muz şeklindedir. Üzerinde uzunla-
masına 12 adet çizgi bulunur (Şekil 155b). 

Larva beyaz renkli ve bacaksızdır. Vücudun baş tarafı dar ve sona doğru geniş-
leyen bir havuç şeklindedir. Olgun larva 6–8 mm’dir (Şekil 155c,d). 

Pupaları kırmızımsı, 6 mm uzunlukta ve fıçı tipindedir. 

Erginler iklim koşullarına göre mart ortalarından sonra ve nisan ayı başında 
görülmeye başlar. Ergin çıkışı kademeli olarak bir ay sürer. Çıkışı izleyen 10-20 
gün içinde yumurtalarını genellikle soğan ile sakın birleştiği yere, yaprak koltuk-
larına, bazen yapraklara, yumru kabuğuna, topraktaki çatlaklara 10-20’lik gruplar 
halinde veya tek tek bırakır. Yumurtalar sıcaklık ve orantılı neme göre 3-6 gün 
içinde açılır. Çıkan larvalar soğan ve sakın birleştiği yerden girerek soğanın içine 
doğru ilerler. Larva süresi 15–20 gündür. Olgunlaşan larvalar soğan yakınındaki 
toprakta pupa olur. Pupa süresi 10–15 gündür.  
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Zararlının Marmara Bölgesi’nde 3 döl verdiği saptanmıştır. 

  

  
Şekil 155. Soğan sineği ergini (a), yumurtaları (b) ve larvaları (c,d).  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Larva bitki dokusunda bes-
lenerek verdiği zarar yanın-
da, taşıdığı çeşitli bakteri-
lerle çürümelere sebep olur.  

Zarar özellikle genç soğan-
larda daha fazladır. Zarara 
uğramış bitkide gelişme du-
rur. Bitki sararır, sakla soğa-
nın birleştiği yerden tutulun-
ca, buradan kopar (Şekil 
156). Arpacık yetiştirmek 
amacı ile ekilen soğan to-
humlarından çıkan arpacık-
lar sık olduğu için zarar 

daha fazla görülür. Arpacıkların tohumluk değeri kaybolur ve çürür. Marmara 
Bölgesinde kurak geçen yıllarda zarar önemli olmamakla beraber, üst üste yağışlı 
geçen birkaç yıldan sonra zarar artar.  

Ülkemizin bütün bölgelerinde yaygındır.  

 
Şekil 156. Soğan sineği’nin zarar şekli. 

a b 

c d 
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3. KONUKÇULARI  

Soğan, sarımsak ve soğanlı çiçekler konukçularıdır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  

Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır.  

5. MÜCADELESİ  

5.1. Kültürel Önlemler  

― Zararı daha çok birinci döl yaptığından mümkün olduğunca geç ekim 
yapmalıdır.  

― Sonbaharda tarla derin sürülmeli, çok bulaşık yerde çiftlik gübresi yerine 
kimyevi gübreler tercih edilmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Ekimden önce toprak, ekim sırasında tohum ve erginlere karşı bitki ilaçlaması 
yapılır. Yapılan sürveyde 100 bitkide 2-3 soğan sineği görüldüğünde yeşil aksam 
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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Tohum ilaçlaması:  

Tohumluk soğan ve arpacık, miktarına göre bir teneke veya bidon içinde tavsiyede 
bulunan ilaçlardan biri ile hazırlanan ilaçlı suya çuvaldaki tohumlar 3-5 dakika 
daldırılarak ilaçlama yapılır. Hazırlanmış tarlada tohum ekilecek sıralar aynı ilaçla 
bolca ilaçlanıp dikim yapılır ve sıralar kapatılır. 

Yeşil aksam ilaçlamaları: 

Soğan yaprağı kaygan olduğu için ilaçlara yapıştırıcı olarak şeker veya hazır 
yapıştırıcı preparatlardan biri eklenmelidir. Erginlere karşı bitki ilaçlamaları uçuş 
periyodunun uzun ve kademeli oluşu; tarlaya sadece yumurtlama zamanında 
gelişleri nedeniyle diğer metotlarla birlikte ve 7-10 gün ara ile 2-3 kez uygulan-
malıdır. Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. 
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TOHUM SİNEĞİ 
Delia platura (Meig.) 

(Diptera: Anthomyiidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ergin yaklaşık 6 mm boyunda gri renkli, vücudu siyah kıllarla kaplıdır (Şekil 
157a). Yumurta beyaz renkli, 0.6–0.7 mm uzunluğunda 0.2 mm genişliğindedir. 
Larva fildişi renginde ön tarafı ince, arka tarafı geniş ve 5–6 mm boyundadır (Şekil 
157b,c). Pupa fıçı biçimindedir. 

Zorunlu diyapozu yoktur. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde mart ayının 2. yarısından 
itibaren aktif hale geçer. Ergin pupadan çıktıktan sonra çiçeklerle ve diğer tatlı 
maddelerle beslenerek, 10–18 gün sonra yumurtalarını bırakır. Genellikle yeni 
sürülmüş ve sulanmış tarlalarda bulunur.  

Yumurtalarını tohum yataklarına tek tek veya grup halinde bırakır. Ayrıca, toprak 
çatlaklarındaki bozulmuş organik materyallere ve özellikle çiftlik gübresi yığın-
larına da yumurtlar. İnkübasyon süresi 27°C’de 1 gün ve 7°C’de 8 gündür.  

Yumurtadan çıkan larvalar hemen toprak altına girer ve organik materyallerle 
beslenmeye başlar. Bu arada tohum yataklarında ve ocaklarda çimlenmekte olan 
tohumları arar. Genç fidelerin saplarında ve kotiledonlarında beslenir (Şekil 
157b,c). Toplam larva gelişme süresi sıcaklığa bağlı olarak 8–11 gündür. 3 larva 
dönemi vardır. Gelişme tamamlanınca beslendiği bitkiyi terk eder ve toprağın 5–6 
cm derinliğinde pupa olur. Pupa süresi 20°C’de 10 gündür. Bir dişi ömrü boyunca 
40–50 adet yumurta bırakır. 

 
Şekil 157. Tohum sineği ergini (a); sap içinde (b) ve kotiledonda beslenen 

larvalar (c). 

Erkek sinekler 20–25 gün, dişiler 30–35 gün yaşarlar. Yumurtadan ergine kadar 
geçen gelişme süresi 10°C’de 35 gün ve 25°C’de 16–17 gündür.  

Tohum sineği senede 3–4 döl verir. 

 

a b c 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Larvalar tohum yataklarında veya ocaklarda çimlenmekte olan kabak, kavun, hıyar 
ve fasulye gibi tohumların toprak içindeki gövdede ve yeni oluşmuş kotiledon-
larında galeriler açarak beslenirler. Fide toprak yüzüne çıktığında, sürgün ucu 
yendiği için sadece kotiledonlar dikkati çeker (Şekil 158).  

 
Şekil 158. Tohum sineği’nin fasulye çenekler ve büyüme noktasındaki zarar şekilleri. 

Bitkiler fide döneminde sararır ve kururlar. Ekonomik zararı, turfandacılıkta 
önemlidir. Epidemi yıllarında ekim, dikim 1-2 defa tekrarlanmaktadır.  

Ülkemizde yaygın olarak bulunur. 

3. KONUKÇULARI 

Kabak, kavun, salatalık, karpuz ve fasulyedir. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  

Ülkemizde doğal düşmanı olarak Empusea cinsinden fungal bir hastalığı 
belirlenmiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Kültürel Önlemler 

Yanmamış çiftlik gübresi yerine yanmış gübrenin kullanılması gerekir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  

5.2.1. İlaçlama zamanı 

Sorun olduğu yerlerde tohum ekiminden önce tohum ilaçlaması yapılmalı veya 
tohum yatakları ilaçlanmalıdır. Tohum dikiminden sonra fidelerde bulaşma 
görüldüğünde, yeni bulaşmaları önlemek amacıyla ilaçlı mücadele 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 

Yeşil aksam ilaçlamalarında hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü 
(mekanik, otomatik, motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 

Üç ayrı ilaçlama yöntemi vardır. 

Tohum ilaçlaması: 1 kg tohumu ıslatacak su miktarı bulunur. Belirlenen su 
miktarına tavsiye edilen dozda ilaç ilave edilerek, hazırlanan ilaçlı su ile tohum 
ilaçlanır. Tohumlar kuruduktan sonra ekim yapılır. 

Toprak ilaçlaması: Her tüpe veya ocağa verilecek ilaçlı su miktarı, kök boğazı 
civarını ıslatacak şekilde kalibrasyonu yapılarak hesaplanır. Belirlenen su 
miktarına tavsiye edilen ilaç ilave edilerek hazırlanan ilaçlı su, bitki diplerine can 
suyu şeklinde verilir. Bu ilaçlama dikim sırasında veya ilk enfeksiyonların 
görülmesinden sonra, hem fidelikte tüplere, hem de tarlada ocaklara uygulanabilir.  

Yeşil aksam ilaçlaması: Fideliğe harcanacak ilaçlı su miktarı belirlendikten sonra, 
tavsiye edilen ilaçlarla hazırlanan ilaçlı su ile bitkiler ilaçlanır. Bitkinin her tarafı 
ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 

 

 

 

TOPRAK PİRELERİ 
Phyllotreta spp., Epithrix hirtipennis Melsh.  

(Coleoptera: Chrysomelidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Toprak pirelerinin erginleri yaprakta, larvaları kökte beslenir. Erginlerin arka 
bacaklarının tibiaları çok gelişmiş olup pire gibi sıçramaları tipik özellikleridir.  

Phyllotreta spp.: Erginler türlere göre farklılık göstermekle birlikte genellikle 1.5-
3.5 mm uzunluğundadır. Metalik yeşil veya parlak siyah renklidirler (Şekil 159). 
Yumurta oval biçimde ve çok küçüktür. Olgun larva 4-5 mm boyda, genellikle 
beyaz renkli, baş ve protoraks kahve renklidir. Pupa da beyaz renklidir. 

E. hirtipennis: Erginin ortalama vücut uzunluğu 4.4 mm olup, oval şekilli ve 
parlak kahverengindedir. Antenleri uca doğru kalınlaşan 11 segmentten 
oluşmuştur. Ön kanatları üzerinde daha koyu renkte, birer leke ile noktacıklardan 
oluşmuş uzunlamasına şeritler bulunur. Vücut yüzeyi bacaklar dâhil olmak üzere 
kısa ve seyrek tüylerle kaplıdır (Şekil 160). Yumurtası 1.5–1.6 mm uzunluğunda, 
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oval şekilli ve inci beyazı rengindedir. Larvası 1.9-2.0 mm uzunluğunda, silindirik 
yapılı ve beyaz renkli olup baş kısmı kahverengidir. Pupası beyaz renkte ve 1.5-1.6 
mm uzunluğundadır. 

   

Şekil 159. Phyllotreta sp. (a), P.undulata (b), P.striolata (c), P.cruciferae (d). 

Toprak pireleri kışı tarlada kalan ürün artıklarında, 
tarla içindeki ya da etrafındaki bitki kalıntılarında 
ergin olarak geçirir. İlkbaharda, erginler kışladık-
ları yerlerden çıkarak fideliklere veya doğrudan 
tarlaya geçerler. Özellikle fideliklerdeki nemli top-
rak, zararlının üremesi için uygun ortam oluşturur. 
Dişiler yumurtalarını gerek fidelik, gerekse tarla-
daki bitkilere, bitkiye yakın yerlerdeki toprak yü-
zeyine veya çatlaklarına bırakır. Dişiler yumurta-
larını tek tek veya gruplar halinde, bitkilerin kök 
boğazı çevresinde toprağa bırakırlar. Yumurtadan 
çıkan larvalar, birkaç hafta kılcal köklerde besle-
nerek gelişmelerini tamamlarlar. Toprak içinde aç-
tıkları hücrelerde pupa olurlar. Kısa bir süre sonra 
erginler çıkar. 

Phyllotreta spp.’nın yeni çıkan erginleri ile kışlayan erginler bir arada görülür. Bu 
dönemde ergin popülâsyonu en yüksek düzeye ulaşır. Yaz ilerledikçe kışlayan 
erginler ölür. Yeni bireyler ise beslenmelerine sonbahar aylarına kadar devam eder. 
Daha sonra sıcaklığın düşmesi ile birlikte kışlama yerlerine çekilirler.  

E. hirtipennis’in dişisi yaşamı boyunca ortalama 200 yumurta bırakır. Yumurtalar, 
ilkbaharda 11, yaz aylarında 5-8 günde açılır. Yumurtadan çıkan larvalar, fidelerin 
kökleri ile beslendiğinden fidelerle birlikte tarlaya da şaşırtılması ile zararlı tarlaya 
da taşınmış olur. Larva süresi sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 29 gündür. Olgun hale 
gelen larva toprakta küçük bir hücre içinde pupa olur. Pupa süresi ilkbaharda 5–7, 
yazın ise 4–5 gündür. Yağmurdan sonra toprak yüzeyinin yumuşaması nedeniyle 
ergin çıkışları da kolay olur ve ergin yoğunluğu artar. Erginler çıkıştan itibaren 24 
saat kadar hareketsiz kaldıktan sonra bitkilerin toprağa değen alt yapraklarında 
beslenmeye başlarlar.  

 
Şekil 160. E. hirtipennis ergini. 

a b c d 
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E. hirtipennis yılda 3-5 döl, Phyllotreta spp. ise 1–2 döl verirler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Esas zararı erginler yapar. Larvalar bitkilerin kılcal köklerinde galeriler açarak 
beslenirlerse de, zararı önemsizdir. Erginler yapraklarda 1-2 mm çapında delikler 
açar. Bu deliklerin kenarlarındaki doku kurur ve beyaz bir renk alır. Bazen sadece 
yaprağın üst dokusunu yiyerek, şeffaf görünümlü lekecikler oluştururlar. Tüm 
yaprak bu delik veya lekeciklerle kaplanabilir (Şekil 161). 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 161. Konukçusunda beslenen 
toprak pireleri ve zarar 
şekilleri.  

 

Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde, özellikle fidelerde daha önemli zararlara yol 
açarlar. Bu zarar sonucu bitki gelişmesinde durgunluk görülür. Hatta fide dikiminin 
yenilenmesine neden olabilir. Bitkinin türüne göre de zarar oranları azalır veya 
çoğalabilir. Yaprakları yenen sebzelerde, yaprak kalitesini olumsuz yönde 
etkilerler. 

Zararlı günün erken ve geç saatlerinde pek beslenmez; sıcak saatlerinde ise oldukça 
aktiftir. Kurak ve sıcak mevsimlerde daha zararlıdır.  

E. hirtipennis Ege Bölgesi’nde; Phyllotreta spp. ise ülkemizin hemen her yerinde 
bulunur.  

3. KONUKÇULARI  
Zararlı başta Cruciferae familyası olmak üzere, yabancı ot ve kültür bitkisinde 
beslenir. Konukçuları lahana, turp, karnabahar, şalgam, havuç, ıspanak, marul, 
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patlıcan, fasulye, mercimek keten, kanola, kenevir ve pancardır. E. hirtipennis 
özellikle solanecae familyasına bağlı bitkileri tercih eder. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI  
Ülkemizde tespit edilen bir doğal düşmanı bulunmamaktadır. 

5. MÜCADELESİ 
Birçok kültür bitkisinde, bazı zararlılara karşı yürütülen mücadeleler, bu böcek 
popülâsyonunun yükselmesini büyük ölçüde engeller. Ancak kültür bitkilerinde 
meydana getirdikleri yöresel epidemiler ile, ana zararlısı görünümünde olduğu 
keten ve kenevir üretim alanlarında, bu zararlıya yönelik mücadele gerekli 
olmaktadır. 

5.1. Kültürel Önlemler 
― Toprak işleme ve yabancı ot temizliği bir kültürel tedbir olarak 

öğütlenebilir. Ancak ot temizliğinden sonra dikkatli davranılması ve 
tarlanının sık sık kontrol edilmesi gerekir. Zararlının çevrede benimsediği 
bir konukçu bulamadığı durumlarda, tarlada bulunan kültür bitkisine 
saldırabileceği unutulmamalıdır. 

― Gübreleme sulama gibi işlemler uygulanarak bitkilerin ilk dönemlerinde 
hızlı ve sağlıklı gelişmeleri sağlanarak zararı azaltılabilir. 

― Fideler tarlaya şaşırtıldıktan sonra, fidelikte kalan bitkiler hemen yok 
edilmelidir. 

5.2. Kimyasal Mücadele  
5.2.1. İlaçlama zamanı 
Fide döneminde başlamak üzere ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlama 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 tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, 
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır. 

5.2.4. İlaçlama tekniği 
Uygulamalar sakin rüzgârsız havalarda ve günün erken saatlerinde (özellikle toz 
ilaçlarda) veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Bitkinin her tarafının ve ayrıca 
toprak yüzeyinin ilaçlanmasına gerekli önem gösterilmelidir. 
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YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ 
Liriomyza trifolii Burgess,  L. bryoniae (Kalt.), 
L. huidobrensis Blanchard,  Phytomyza horticola Gour.  

(Diptera: Agromyzidae) 
 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Erginler küçük, grimsi-siyah, ve 1.3–2.3 mm boyundadır. Dişiler erkeklerden biraz 
daha iricedir. Toraksın son segmentinde üstte ve yanlarda sarı lekeler 
bulunmaktadır (Şekil 162a,b). 

Yumurta 0.2–0.3 mm, beyaz ve hafif şeffaftır. İlk dönem larva renksiz olup açılma 
öncesi soluk portakal sarısına dönüşür. Gelişmesini tamamlamış larva 3 mm 
boyundadır(Şekil 162c). Pupa fıçı şeklinde, 1.3x2.3 mm ebatlarında, renkleri soluk 
sarı portakal renginden kahverengine kadar değişir (Şekil 162d). 

 
Şekil 162. Yaprak galeri sineği ergini (a,b), galeri içindeki larvası (c) ve pupası (d). 

Erginler 25–30 gün yaşarlar. Dişilerin ömrü erkeklerden daha uzundur. Bir dişi 
ömrü boyunca 30°C sıcaklıkta yaklaşık 400 yumurtayı yaprağın iki epidermisi 
arasına bırakır. Yumurta sıcaklığa bağlı olarak 2-5 günde açılır. Yumurtadan çıkan 
larva, yaprak epidermisinde, değişik şekilde galeriler oluşturarak beslenir. Galeri 
şekilleri türlere göre değişiklikler arz eder. Larva gelişmesini 30°C sıcaklıkta 4 
günde, 20°C sıcaklıkta 7 günde tamamlar. Sıcaklığın 30°C üstünde olması ergin 
öncesi dönemlerindeki ölüm oranını artırır. 

Gelişmesini tamamlayan olgun larva galeriden çıkarak pupa olmak üzere genellikle 
kendini toprağa bırakır. Yaprak üzerinde de pupa olduğu görülmüştür. Yüksek 
orantılı nem ve kuraklık pupa olmayı olumsuz yönde etkiler. Pupa süresi 20–
30°C’de 7–14 günde tamamlanır.  

Yaprak galeri sineği sera koşullarında bütün mevsim görülebilir. Kış aylarında 
seralarda, yazın yabancı otlar ve sebzeler üzerinde görülür. Sera koşullarında çok 
sayıda (yaklaşık 10) döl verebilir. Bir dölünün gelişme süresi 20°C sıcaklıkta 26 
gündür.  

a b c d 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Ergin ve larvaları zarar yapar. Dişiler beslenme ve yumurta bırakmak için 
ovipozitörleri ile yapraklarda küçük yaralar açarlar. Yaralardan çıkan bitki 
özsuyunda erkek ve dişi sinekler beslenir. Bu beslenme yaraları büyük oranda 
hücre bozulmasına neden olur ve yaprak üzerinde sarı nokta şeklinde görülürler.  

  

 
Şekil 163. Yaprak galeri sineklerinin çeşitli konukçularında farklı şiddetteki zarar 

şekilleri (a,b: domates; c: soğan; d, e,f: fasulye). 

Asıl zararı larvalar yapar. Yumurtadan çıkan larvalar epidermiste beslenerek 
galeriler açar. Bu galeriler yaprakta geniş alanlar kaplayabilir. Bitkinin fotosentez 
yeteneği büyük ölçüde azalır (Şekil 163). Daha sonra zarar görmüş bölgeler sararıp 
kurur ve ileri aşamada yaprakların dökülmesine, tomurcuk ve çiçek gözlerinin 
düşmesine neden olurlar. Genç bitki ve fidelerde gelişmeyi geciktirerek önemli 
ürün kaybına neden olur. 

Zararlı sebze ve süs bitkileri üretimi yapılan her yörede, özellikle Akdeniz, Ege ve 
Marmara Bölgelerinde yaygındır. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir zararlıdır. 122 farklı bitkide zarar yapar. Ülkemizde en fazla domates, 
patlıcan, biber, fasulye, marul, bezelye gibi sebzeler ve kasımpatı, gerbera ve 
karanfil gibi süs bitkileri en önemli konukçuları arasındadır. Ayrıca, soğan, pırasa, 
kabak, hıyar, ıspanak, bakla ve yonca diğer konukçuları arasında yer alır. 

 

a b c d 

e f ©Mehmet KEÇECİ 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI  

Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları aşağıda verilmiş olup, bu zararlının 
popülâsyonunun doğal olarak baskı altına alınmasında çok önemli rol alırlar. 

Parazitoitleri: 
Diglyphus isaea Walker  (Hym.: Eulophidae) 
Chrysonotomyia chlorogaster (Erdös) (Hym.: Eulophidae) 
C.formosa (Westw.) (Hym.: Eulophidae) 
Hemiptarsenus zilahisebessi Erdös (Hym.: Eulophidae) 
H.varicornis (Girault) (Hym.: Eulophidae) 
Chrysocharis parksi Crawford (Hym.: Eulophidae) 
Dacnusa sibirica Telenga (Hym.: Braconidae) 
Opius pallipes Wesmael.  (Hym.: Braconidae) 

5. MÜCADELESİ 

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

5.1. Kültürel Önlemler 

─ Sera ve fide yastıklarının çevresi yabancı otlardan temizlenmelidir. 

─ Havalandırma açıklıkları 462 µm’lik tül ile kapatılmalıdır. 

─ Bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir ve bulaşık fideler seraya 
dikilmemelidir. 

─ Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek topraktaki pupalar yok edilmelidir. 

─ Malçlama yapılması halinde pupalar nemden çürür ve larvaların toprağa 
geçerek pupa olması önlenir. 

5.2. Biyoteknolojik Mücadele 

Seraya fide dikimiyle birlikte, ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet 
tuzak asılır. İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra, toplu tuzaklama amacıyla sarı 
yapışkan tuzaklar, sera içerisinde 10 m2’ye bir tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla 
almaşık olarak yerleştirilir. Tuzaklar bitkilerin 10–15 cm üzerine asılmalıdır. 
Tuzakların üzeri kirlendikçe (tuzağın yapışkanı kuruyunca veya sarı rengini 
kaybedince) tuzakların yerine yenisi asılmalıdır. 
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5.3. Biyolojik Mücadele  

Parazitoitlerin korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. Özellikle üretim dönemi başında zararlıya karşı kimyasal ilaç 
kullanılmamalı, diğer zararlılara karşı kullanılan ilaçlarda da parazitoitlere yan 
etkisi en az olan bitki koruma ürünleri seçilmelidir.  

Serada yetiştirilen sebzelerde biyolojik mücadele koruyucu veya tedavi edici olarak 
kullanılır. 

Koruyucu olarak kullanılma durumunda yaprak galerisinekleri F1 dölü larvaları 
çıkmaya başladığında D. isaea ergini 0.08 adet/m2 dozunda kullanılmalıdır. 

Tedavi edici olarak kullanımda larva yoğunluğu belirlenir. Bunun için 1 dekarlık 
sera alanında en az 30 bitki homojen olarak seçilir. Her bitkinin alt, orta ve üst 
yapraklarından birer adet alınır ve yaprak başına düşen larva sayısı belirlenir.  

Parazitoit erginleri aşağıda belirtilen oranlarda sebze çeşidine göre bitkilere 
homojen olarak dağıtılır. 

Bitki 

Yaprak galerisineği 
bulaşma oranı 
(adet/yaprak) 

Diglyphus isaea 
salım oranı 
(adet/m2) 

Fasulye 3 1 
Hıyar 15 3 
Biber 1 1 
Domates 2 1 

5.4. Kimyasal Mücadele 

5.4.1. İlaçlama zamanı 

Serada yaprak galerisinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 
adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak bitkinin 10–15 cm yukarısına asılır. Erginler 
tuzakta görüldüğü zaman örnekleme yapılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki 
seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Sayımda 
küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 
10 larva tespit edilirse ilaçlamaya karar verilir. Biyolojik preparatlar ve böcek 
büyüme düzenleyiciler gibi değişik etki mekanizmasına sahip olan ilaçların 
kullanılması durumunda, bu ilaçların etiketinde belirtilen hususlar dikkate alınır. 
İlaç seçiminde yararlı türlerin korunması açısından, yararlılara olumsuz etkisi en 
düşük bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir. 

5.4.2. 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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5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

5.4.4. İlaçlama tekniği  

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. 
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4. DEPOLANMIŞ SOĞAN VE 
PATATESLERDEKİ  
FİLİZLENMELER 
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DEPOLANMIŞ SOĞAN VE PATATESLERDEKİ  
FİLİZLENMELER 

 

1. HASAT SONU FİZYOLOJİSİNDE FİLİZLENME OLAYININ 
NEDENLERİ 

Depolarda muhafaza edilmek üzere hasat edilen kışlık soğan ve patates gibi ürünler 
içlerinde %40–60 oranında su bulunan canlı dokulardan oluşmuşlardır. 

Canlı olan bu ürünler sürekli solunum halindedirler. Bu solunum olayı sonunda 
oksidasyon yoluyla dokularda meydana gelen parçalanma ile enerji açığa çıkar ve 
böylece depolanmış, soğan ve patates yığınlarında kızışma denilen sıcaklık ve 
hücreler arası su kaybı sonunda da nisbi nem artar. Ayrıca bu olaylara depolardaki 
zayıf ışık sızmaları da eklenirse ve üstelik havalandırma da yetersiz ise bitkisel 
dokulardaki fermentler faaliyete başlar ve büyümeyi sağlayan oksin sayesinde 
filizlenme denilen olay meydana gelir. Bu filizlenme soğan ve patateslerdeki yedek 
besin maddeleri boşalıncaya kadar devam eder. 

Bu olay sonunda soğan ve patateslerde saprofit fungus ve bakteriler çürüme ve 
kokuşmalar meydana getirir, depolar hoşa gitmeyen pis koku ile dolar. 

2. FİLİZLENMENİN EKONOMİK ÖNEMİ 

Filizlenme sonucu soğan ve patateslerin içleri boşalır, dokular gevşer, cıvıklaşırlar, 
piyasada arzu edilen standart formlarını ve ağırlıklarını kaybederler. Buna bağlı 
olarak besin değerini yitirirler ve ticari değerleri yok olur.  

3. FİLİZLENMENİN ÖNLENMESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

─ Soğan ve patates, depo koşullarında mümkün olduğunca az filizlenme 
gösteren çeşitlerden seçilmelidir.  

─ Depolarda iyi bir havalandırma sağlanmalı, ışık, sıcaklık, nispi nem 
yoğunluğu çimlenmeyi önleyecek derecede düşük seviyede tutulmalıdır.  

─ Soğan ve patatesler uygun hasat olgunluğunda hasat edilerek depolanmalı 
ve depolarda soğan ve patateslerin yerleri zaman zaman değiştirilerek 
kızışmalar önlenmeli ve havalandırmaya önem verilmelidir. 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

Soğan ve patateslerde depolama süresince meydana gelen filizlenmeleri önlemek 
için ilacın etiketinde belirtildiği zamanda ve dozda uygulama yapılır.  
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4.2.2. Kullanılacak ilaçlar ve dozları  

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri Kitabında tavsiye edilen 
ilaçlar ve dozları kullanılır.  

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

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

4.2.4. İlaçlama tekniği 

Alet ilacı ince zerreler halinde atmalıdır. Bitkinin bütün yüzeyi iyi bir şekilde ilaçla 
kaplanmalıdır. İlaçlama sakin ve rüzgârsız bir havada yapılmalıdır.  
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TÜRKÇE İNDEKS 

 
 Sayfa 
Akdeniz mercimek tohumböceği (Bruchus signaticornis)  ……………………… 173 
Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus)  ………………………………………. 173 
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) (Sebzeler)  ……………………………………… 286 
Baklagil Pentatomidi (Piezodorus lituratus) (Mercimeklerde tebeşirleşme)  …… 228 
Baklagil tohum böcekleri (Bruchus spp.)  ………………………………………. 173 
Bakteriyel kanser ve solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis) (Domates)  ………………………………………………………. 

  
101 

Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklüğü (Ralstonia solanacearum)  89 
Beyazsinekler (Sebzeler)  ………………………………………………………... 256 
Bezelye tohumböceği (Bruchus pisorum)  ………………………………………. 173 
Biber galsineği (Asphondylia capsici)  ………………………………………….. 181 
Biber kökboğazı yanıklığı (Phytophthora capsici)  ……………………………... 5 
Biberde bakteriyel leke (Xanthomonas vesicatoria)  ……………………………. 96 
Biberde mozaik virüs hastalığı  ………………………………………………….. 129 
Bozkurt (Agrotis spp.) (Sebzeler)  ………………………………………………. 262 
Börülce tohumböceği (Callosobrucus maculatus)  ……………………………… 173 
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Sebzeler)  ……………………………. 281 
Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., 
Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) (Sebze fideleri)  …………. 

   
70 

Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) (Sebzeler)  ……………………………….. 266 
Depolanmış soğan ve patateslerdeki filizlenmeler  ……………………………… 317 
Domates çift virüslü çizgi hastalığı  (Tomato mosaic tobamovirus -ToMV + 
Potato X potexvirus –PVX), (Tobacco mosaic tobamovirus -TMV + Potato X 
potexvirus –PVX)  ……………………………………………............................. 

 
 
132 

Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt tospovirus-TSWV)  ……. 134 
Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)  …………………………………... 7 
Domates mozaik virüsü (Tomato mosaic tobamovirus -ToMV)  ……………….. 138 
Domates öz (gövde) nekrozu (Pseudomonas corrugata, P.viridiflava, P.cichorii, 
P.mediterranea, Erwinia carotovora subsp. carotovora, E.c. subsp. atroseptica, 
E.chrysanthemi)  ………………………………………………………………… 

    
   
93 

Domates pas akarı (Aculops lycopersici)  ……………………………………… 183 
Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü (Tomato yellow leaf curl bigeminivirus -
TYLCV)  ………………………………………………………………………… 

 
141 

Domates ve biberde bakteriyel leke (Xanthomonas vesicatoria)  ……………….. 96 
Domates yaprak küfü (Fulvia fulva)  ……………………………………………. 12 
Domates, patlıcan ve patateste erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)  …….. 10 
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Domateste bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato)  ……………… 99 
Domateste bakteriyel kanser ve solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis)  ………………………………………………………………….. 

  
101 
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Polyphagotarsonemus latus (Sebzelerde sarı çayakarı)  ………………………… 276 
Porphyrophora polonica (Mercimekte kök koşnili)  ……………………………….. 238 
Potato A potyvirus -PVA (Patates A virüsü)  ……………………………………. 158 
Potato leafroll polerovirus-PLRV (Patates yaprak kıvrılma virüsü)  …………… 166 
Potato X potexvirus -PVX (Patates X virüsü)  …………………………………... 164 
Potato Y potyvirus - PVY (Patates çizgi virüsü)  ………………………………... 160 
Pseudomonas cichorii [Domates öz (gövde) nekrozu]  ..………………………… 93 
Pseudomonas corrugata [Domates öz (gövde) nekrozu]  .………………………. 93 
Pseudomonas mediterranea [Domates öz (gövde) nekrozu]  …………………… 93 
Pseudomonas viridiflava [Domates öz (gövde) nekrozu]  ………………………. 93 
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Fasulye hale yanıklığı)  …………… 109 
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Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Hıyar köşeli yaprak lekesi)  ………….. 111 
Pseudomonas syringae pv. maculicola (Karnabahar bakteriyel yaprak lekesi)  … 113 
Pseudomonas syringae pv. tomato (Domateste bakteriyel benek)  ……………… 99 
Pseudoperonospora cubensis (Kabakgillerde mildiyö)  ………………………… 31 
Psila rosae (Havuç sineği)  ……………………………………………………… 191 
Pythium spp. (Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü)  …………………….. 33 
Pythium spp. (Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü)  ………………….. 70 
Ralstonia solanacearum (Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklüğü)  89 
Rhaphidopalpa foveicollis (Kavun kızılböceği)  ………………………………… 195 
Rhizoctonia solani (Fasulyede kök çürüklüğü)  …………………………………. 16 
Rhizoctonia spp. (Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü)  ………………… 33 
Rhizoctonia spp. (Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü)  ………………. 70 
Sclerotinia sclerotiorum, S. minor (Sebzelerde beyaz çürüklük)  ……………….. 73 
Sclerotinia spp. (Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü)  ………………... 70 
Septoria apiicola (Sebzelerde septorya yaprak lekesi)  ………………………….. 79 
Septoria. lycopersici (Sebzelerde septorya yaprak lekesi)  ……………………… 79 
Sitona crinitus (Mercimek hortumlu böceği)  …………………………………… 226 
Smynthurodes betae (Mercimekte kökbiti)  ……………………………………… 236 
Sphaeroderma rubidum (Enginar yaprak böceği)  ………………………………. 187 
Sphaerotheca fuliginea (Kabakgillerde külleme)  ……………………………….. 29 
Spodoptera littoralis  (Pamuk yaprakkurdu) (Sebzeler)  ………………………… 273 
Squash mosaic comovirus - SqMV (Kabak mozaik virüsü)  …………………… 151 
Stolbur (Solanacelerde)  …………………………………………………………. 123 
Streptomyces scabies (Patateste adi uyuz)  ………………………………………. 117 
Synchytrium endobioticum (Patates siğili)  ……………………………………… 61 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Sebzeler)  ………………. 265 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Sebzeler)  …………………… 268 
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Sebzeler)  ………………………………………….. 281 
Tobacco mosaic tobamovirus -TMV (Tütün mozaik virüsü) (Sebzeler)  ……….. 168 
Tobacco mosaic tobamovirus -TMV + Potato X potexvirus –PVX (Domates çift 
virüslü çizgi hastalığı)  …………………………………………………………... 

 
132 

Tomato mosaic tobamovirus -ToMV (Domates mozaik virüsü)  ……………….. 138 
Tomato mosaic tobamovirus -ToMV + Potato X potexvirus –PVX (Domates çift 
virüslü çizgi hastalığı)  …………………………………………………………... 

 
132 

Tomato spotted wilt tospovirus-TSWV (Domates lekeli solgunluk virüsü)  ……. 134 
Tomato yellow leaf curl bigeminivirus -TYLCV (Domates sarı yaprak kıvırcıklık 
virüsü)  …………………………………………………………………………… 

  
141 

Trialeurodes vaporariorum (Sera beyazsineği)   ………………………………... 256 
Trichoderma spp. (Kültür mantarında yeşil küf)  ……………………………….. 46 
Ulocladium cucurbitae (Hıyar yaprak lekesi)  …………………………………... 21 
Urocystis cepulae (=U. colchici) (Soğan sürmesi)  ……………………………… 83 
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Uromyces appendiculatus (Fasulye pası)  ……………………………………….. 19 
Verticillium fungicola (Kültür mantarında kuru kabarcık)  ……………………… 39 
Verticillium malthousei (Kültür mantarında kuru kabarcık)  ……………………. 39 
Verticillium psalliotae (Kültür mantarında kuru kabarcık)  ……………………... 39 
Watermelon mosaic-1 potyvirus (WMV-1) (Karpuz mozaik virüsü-1)  ………… 154 
Watermelon mosaic-2 potyvirus (WMV-2) (Karpuz mozaik virüsü -2)  ………... 156 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Fasulye adi yaprak yanıklığı)  ………… 106 
Xanthomonas campestris pv. campestris (Lahana siyah damar çürüklüğü)  ……. 115 
Xanthomonas vesicatoria (Domates ve biberde bakteriyel leke)  ……………….. 96 
Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV (Kabak sarı mozaik virüsü)  ………… 152 
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