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ZARARLILAR VE MÜCADELES

Ülkeniz turunçgil bahçelerinde yüze yak n zararl  tür mevcuttur. Bu kadar fazla

say da zararl  olmas na kar k bir o kadarda faydal  mevcuttur. Bu sebeple

zararl larla mücadele ederken Entegre Mücadele prensipleri benimsenmeli ve

uygulanmal r.

Entegre Mücadele tan m olarak; Bitkilere zarar veren hastal klar, zararl lar ve
yabanc otlar n çevre ile ili kilerini dikkate alarak tüm mücadele yöntemlerinin
uyumlu bir ekilde kullan lmas demektir.

Entegre Mücadeleyi daha iyi kavrayabilmek için a da belirtilen Entegre

Mücadele Prensipleri’nin bilinmesinde fayda vard r.

Entegre Mücadelenin Prensipleri

1. Hastal k, zararl  ve yabanc ot mücadeleleri ayr  ayr  olarak de il, hepsi

birlikte ve birbirini tamamlayacak ekilde planlan r.

2. Hastal k etmeleri, zararl lar ve yabanc otlar tamamen ortadan

kald lmadan yo unluklar Ekonomik Zarar Düzeyinin alt nda tutulur.

3. Entegre mücadele programlar  en çok zarar yapan, hastal k, zararl  ve

yabanc otun mücadelesi üzerine planlan r fakat di er zararl lar da göz ard

edilmez.

4. Bahçede bulunan do al dü manlar n korunmas  ve ço almalar

sa layacak önlemler al r.

5. Kimyasal mücadeleye zorunlu olmad kça ba vurulmadan di er

yöntemlerle sorun çözülmeye çal r. Ancak kimyasal mücadele zorunlu

ise, çevre dostu ve zararl ya kar  özel olarak üretilmi  ilaçlar uygun
bir  ilaçlama  aleti  ile,  etkili  en  dü ük  dozda  ve  en  uygun  zamanda

uygulan r.

Yeri gelmi ken burada “Ekonomik Zarar Düzeyi” teriminin tan  yapal m:

Mücadele yap lmad  zaman bahçemizde ekonomik manada zarara neden olabilecek

en dü ük zararl  miktar na (say na) o zararl n Ekonomik Zarar Düzeyi denir.

Bu tan mdan da anla laca  üzere herhangi bir zararl , hastal k veya

yabanc otun miktar  Ekonomik Zarar Düzeyine ula madan önce mücadele edilmesi

gerekmektedir. Ekonomik manada zarar görmemek için hastal k, zararl  veya
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yabanc otlarla mücadeleye ba lanmas  gerektiren zararl  miktar na ise Ekonomik

Zarar E i denir.

Bir zararl , hastal k veya yabanc otun miktar n Ekonomik Zarar E ine ula p

ula mad  yani mücadeleye ba lanmas  gerekip gerekmedi ini tespit edebilmek için

uygulanan yöntemlere Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri denir.

Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri

Bahçedeki zararl  türlerin miktarlar n ekonomik zarar e iklerine ula p

ula mad klar  saptamak ve ekonomik zarar e ine ula anlar n mücadelesine karar

verebilmek amac yla yap lacak say mlar toplam a aç say  dikkate al narak haz rlanan

ve a daki çizelgede belirtilen miktarlarda yap r.

Çizelge 1. aç say na göre yap lmas  gereken örnekleme say lar .

Bahçedeki A aç Say Örnek Al nacak A aç Say

50 10

51-100 11-15

101-200 16-25

201-500 26-35

500’den fazla Her 100 a ac n % 5’i

Gözle nceleme Yöntemi

Turunçgil bahçelerinde bulunan zararl  ve yararl  türlerin miktarlar  belirlemek

için kullan lan bir yöntemdir. Çizelge 1.’ de belirtilen say lardaki say m a açlar ndan en

az 100’er organ (tomurcuk, çiçek buketi, yaprak, sürgün, meyve) rasgele gözle kontrol

edilerek görülen zararl  ve yararl lar n miktarlar  not al r. Bu yöntem genel olarak k n

ayda bir, di er zamanlarda haftada bir kez uygulan r.

Dal Say m Yöntemi

Bahçenin de ik yerlerindeki a açlardan en az 5 a ac n çe itli yönlerinde 20-25

cm uzunlu unda 10 sürgün veya dal al r. Al nan sürgün ve yaprak örnekleri üzerindeki

Ko niller ve kabuklubitler büyüteç alt nda say larak kaydedilir. Bu i lemler k  aylar nda

ayda bir, mart-eylül aylar  döneminde en az 2 haftada bir olmak üzere düzenli olarak

yap r.

Tuzak Yöntemi
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Akdeniz Meyvesine i gibi hareketli zararl lar n tespiti için hedef zararl n özelli i

ve türüne göre de ik ekillerde geli tirilmi  olan ruhsatl  tuzaklar mevcuttur. Bu tip

tuzaklar üzerinde yaz  miktarlarda olacak ekilde  bahçeye yerle tirilerek tuzaklarda

yakalanan zararl lar n say lar  düzenli olarak say larak kaydedilir.

Darbe Yöntemi

Turunçgil a açlar nda bulunan hareketli zararl  ve özellikle yararl  böcek türlerinin

miktarlar  belirlemek için kullan lan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir bahçede en az l00

darbe vurularak böceklerin Steiner hunisinin içine dü meleri sa lan r daha sonra

toplanarak say r. K  aylar nda ayda bir, di er aylarda ise 15 günde bir uygulama

tekrarlanmal r. Böylece bahçedeki zararl  ve yararl  tür yo unluklar  belirlenerek

ekonomik zarar e ikleri ile mukayese edilir.

1.- Turunçgil Unlubiti [Planococcus citri (Risso) (Hem.:Pseudococcidae)]

1.1- Tan  Ya ay  ve Zarar ekli

Turunçgillerin ana zararl lar ndan bir tanesi olup mücadele edilmedi i zaman

önemli derecede ürün kay plar na sebep olabilen bir zararl r. Turunçgil Unlubiti’ nin

ergin di ileri, uzunca oval biçimde ve beyaz unlu bir biçimde görünür. Vücudun her

taraf  beyaz ince mumlu iplikçiklerden olu an bir örtü ile kapl r ( ekil 1). Bazen tek

ba na ço unlukla da toplu halinde yumakç klar eklinde görünürler.

Zararl n yumurtalar  uzunca oval ekilde, saman sar  renkte ve yakla k 0.4

mm çap ndad r. Yumurtalar kümeler halinde bulunur. Bir yumurta kümesinde ortalama

100-150 yumurta  vard r ve üzerleri mumsu ipliklerle örtülüdür ( ekil 2).

ekil 1. Turunçgil Unlubiti ergin di isi ekil 2. Turunçgil Unlubiti yumurta
kümesi

 aylar  ço unlukla yumurta veya ergin döneminde a açlar n gövde yar k ve

çatlaklar nda veya kabuk altlar nda geçirir. Bazen toprak alt nda yabanc otlar n kök

bo azlar nda da k  geçirdikleri olur. May s ay n ilk yar ndan itibaren gövde ve ana

dallarda zararl n ergin veya yumurta kümelerini görmek mümkündür ( ekil 3). Zararl
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zamanla a ac n üst k mlar na do ru ilerleyerek meyveye ula r ve as l zarar

meyvede olu turur.

ekil 3. Gövde üzerinde Turunçgil
Unlubiti  yumurta kümesi

ekil 4. Turunçgil Unlubiti zarar

Genellikle meyvelerin sapla birle me noktalar nda ve meyvelerin birbirleriyle

temas etti i yerlerde meyve özsuyunu emerek meyve kalitesinin dü mesine ve sap

dipleri zay flayan meyvelerin dökülmesine neden olurlar ( ekil 4). Zararl n beslenme

esnas nda salg lam  oldu u tatl ms  maddelerde ço alan mantarlar ise meyve ve

yapraklarda Fumajin olarak isimlendirilen bir zarara neden olur ( ekil 5).

ekil 5. Turunçgil Unlubiti’ nin olu turdu u
fumajin zarar

Turunçgil Unlubiti’ nin dolayl  yoldan bir zarar  da ç karm  oldu u tatl ms

maddelerle beslenen harnup ve portakal güvelerinin larvalar n ço almas  için uygun

bir ortam olu turmas r.

Turunçgil Unlubiti birinci derecede turunçgillerde olmak üzere zeytin, dut, ba ,

nar, muz, zakkum ve pek çok süs bitkisinde zarar yapar. Ancak en çok turunçgillerde

zararl  olmaktad r. Turunçgil çe itlerinden en çok  alt ntop, Washington navel portakal ,

yafa portakal  ve limonlar  tercih ederler. Orant  nemi yüksek gölgeli s cak yerler

geli mesi için en uygun alanlard r. Akdeniz Bölgesi Turunçgil alanlar nda bir y lda 4-5

döl verebilir.

1.2- Mücadelesi
1.2.1- Kültürel Önlemler
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Turunçgil Unlubiti ile mücadelenin ba ar  uygulanacak kültürel önlemlere

ba r. Bu amaçla bahçe temizli ine özen gösterilmeli, yani yere dökülen meyveler

sürekli toplan p imha edilmeli, ilkbaharda zararl  ç ndan evvel toprak i lemesi

yap larak yabanc otlar ve bu yabanc otlar n kök bölgesinde k layan zararl lar imha

edilmelidir. Bahçede mevcut faydal lar n daha rahat faaliyet göstermeleri için mümkünse

ara yollar ziftlenerek toz olu umu engellenmelidir. Orant  nemi yüksek gölgeli s cak

yerler geli mesi için en uygun alanlar oldu u için s k dikim yap lmamal , a aç taçlar

hiçbir zaman birbirine temas etmemelidir. Güne lenme ve hava ak  sa layacak

ekilde tekni ine uygun bahçe tesis edilmeli ve budama yap lmal r.

1.2.2- Biyolojik Mücadele

Ülkemiz Turunçgil bahçelerinde Turunçgil Unlubiti’nin birçok yerli do al dü man

vard r. Buna ilave olarak kültürel önlemler de  tam olarak gerçekle tirildi inde bahçedeki

zararl  yo unlu u oldukça azalacakt r. Bu zararl  ile mücadelede biyolojik mücadele

yöntemi çok etkili oldu u için  kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.

Zararl  ile biyolojik mücadelede Cryptolaemus motrouzieri isimli avc  böcek ve

Leptomastix dactylopii isimli parazit böcekler kullan lmaktad r ( ekil 6-7-8). Ülkemiz

artlar nda so uklar ndan dolay  k  geçiremedikleri için bu iki faydal n kitle üretimi

yap larak Turunçgil bahçelerine her y l düzenli olarak sal nmalar  gerekmektedir.

Bu amaçla nisan ay  ortalar ndan itibaren ana gövde ve kal n dallar, meyveler

nd k irili ine ula nca meyveler, meyvelerin çanak yapraklar n kapanmas ndan

haziran ay n son yar na kadar olan dönemde meyve çanak yapraklar  aras , temmuz

ay ndan itibaren ise biti ik meyve ve yapraklarla temas  olan meyvelerde kontroller

yap r.

 Yap lan kontrollerde unlubitin yumurta ve di er dönemlerinden biri saptan nca

aç bula k say r. Meyve kontrollerinde örnekleme ve kontrol yöntemlerinde belirtilen

say daki a açta 4 ayr  yönden ve bir de içten olmak üzere 5’er meyve kontrol

edilmelidir.
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ekil 6-7. Cryptolaemus montrouzieri ergin ve
larvas

ekil 8. Leptomastix dactylopii
ergini

May s ay  sonuna kadar %5 a aç, haziran ay  sonuna kadar ise %8 a aç veya

meyve bula kl  saptan rsa a aç ba na 2-3 adet avc  ile l0 adet parazit böcek

sal nmas  gerekir. A ustos ay nda gerek a aç ve gerekse meyve bula kl  %l5 olursa

aç ba na 4-5 adet avc  ile l0 adet parazit sal r ( ekil 9-10). Bu dönemde meyve

bula kl  daha yüksek oranda saptan r ve koloni olu umu görülürse 5-l0 adet veya

daha çok say da avc  ile iki kat  parazit böcek sal r. Eylül ay nda %20 a aç ve meyve

bula kl  bulunan bahçeye iklim durumuna göre kas m sonuna kadar a aç ba na l0

adet avc  ve 20 adet parazit böcek sal na devam edilir.

ekil 9. Cryptolaemus montrouzieri
sal

ekil 10. Leptomastix dactylopii sal

Faydal  böcek sal mlar  günün serin saatlerin de yap lmal r. Ayr ca kar nca

faaliyeti olan bahçelerde  kar ncalar n faaliyetlerini engelleyecek tedbirler al nmal r. Bu

amaçla kök bo az na yak n gövdeye yap kan bantlar sar labilece i gibi yere de en

etek dallar budanarak toprakla a aç dallar n temas  kesilebilir. Zararl  ile yo un olarak

bula k bahçelerde faydal  sal mlar ndan bir hafta evvel yazl k ya  uygulamas  yap larak

zararl  miktar  dü ürülmelidir.

2.- K rm  Kabuklubit [Aonidiella aurantii (Mask.) (Hem.:Diaspididae)]

ve Sar  Kabuklubit [Aonidiella citrina (Coq.) (Hem.:Diaspididae)]

2.1- Tan  Ya ay  ve Zarar ekli
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Her iki tür kabuklubitin olgunla  ergin di ilerinde kabuk daire eklinde olup

çap  ortalama 1.8-2 mm dir. simlerinde anla laca  üzere kabuk rengi Sar

Kabuklubitte sar , K rm  Kabuklubitte ise  k rm r. Bu iki tür kabuklubit birbirlerine

oldukça benzerler fakat zarar yapt klar  bitki organ  ve kabuklar n bombeli olup

olmamas na göre birbirlerinden ayr labilirler. öyle ki K rm  Kabuklubitin kabu u

bombeli ve genellikle meyvede zararl  olur buna kar n Sar  Kabuklubitin kabu u yass

ve genellikle yapraklarda zarar meydana getirir ( ekil 11-12).

Kabuklubitlerde ço alma yumurta ile olmakta fakat yumurtalar ergin di inin

karn nda aç larak yavrular (nimf) ç  yapmaktad r.  Yeni ç kan yavrular n (nimflerin)

kabu u yoktur, hareketli ve  sar  renklidirler. Yeni olu an yavrular ergin di inin kabu u

alt ndan ç kararak kendileri için uygun bir ortam ararlar ve daha sonra kendilerini

sabitleyerek beslenmeye ba larlar. Yavrular n di i kabu unu terk etmeleri yakla k iki

hafta sürer. Bu iki haftal k zaman mücadele aç ndan kritik bir dönem olup yavrular

henüz kabuk olu turmad klar  için de korumas z ve zay f bir durumdad rlar.

Meyve, yaprak ve sürgünleri sokup emmek suretiyle kalite ve verim kayb na

neden olurlar.

Bir di inin karn nda aç lan yumurtalardan 30-150 adet hareketli larva meydana

gelebilir. Bölgelere göre y lda 3-5 döl verebilirler.

ekil 11-12. Aonidiella spp.’nin de ik biyolojik dönemleri
Ülkemizde birçok do al dü man  vard r. Do al dü manlar n miktar  a ustos

ay ndan itibaren artmaya ba lar, eylül ve ekim aylar nda ise en yüksek düzeye ula r.

Bu sebeple di er zararl lar için yap lacak kimyasal uygulamalar e er eylül ve ekim

aylar na denk geliyorsa mümkün oldu unca ilaçlamalardan kaç nmak, geciktirmek yada

kullan lacak ilac n faydal lara zarar vermeyen ilaçlardan seçilmesi bir sonraki y l

olu acak kabuklubit miktar  azaltacakt r.

2.2- Mücadelesi
2.2.1- Kültürel Önlemler
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Her iki kabuklubit türü de zay f ve kurumaya yüz tutmu  a açlar  di erlerine göre

daha çok tercih ederler. Bu sebeple bahçe bak  (sulama, gübreleme, budama v.b.

lemler) usulüne uygun ekilde, zaman nda yap larak a açlar sa kl  ve kuvvetli

bulundurulmal r.

Zararl  ile fazla miktarda bula k olan kuru veya kurumaya yüz tutmu  dallar

özellikle yeni yavru ç lar ndan önce (may s ay  ikinci yar ndan) kesilerek bahçeden

uzakla lmal r.

Do al dü manlar n etkinli ini art rmak amac yla bahçe kenar ndaki tozlu yollar

ziftlenmeli yada asfaltlanmal r.

Do al dü manlar n korunmas  için ilaçlamalar en geç temmuz ay  sonunda

bitirilmeli, özellikle kaplama ilaçlamalar sonbahara b rak lmamal r.

Zararl n en etkin do al dü manlar Chilocorus bipustulatus isimli avc  böcek ile

Aphytis türünden olan parazit böceklerdir. Bu sebeple ilaçlamaya karar vermeden önce

bahçe kontrol edilerek parazit böcekler taraf ndan parazitlenmi  kabuklubitlerin oran n

%50’nin üzerinde olup olmad na bak r ( ekil 13-14). E er %50’nin üzerinde bir

parazitlenme varsa ilaçlamadan vazgeçilir.

Parazitlenme oran  belirlemek için bahçeyi temsil edecek ekilde 20 a açtan

5’er yaprak olmak üzere toplam 100 yaprak toplan r. Yapraklar n alt ve üst yüzündeki

canl  ve parazitlenmi  kabuklubitler say larak parazitlenme oran  bulunur. Parazitlenmi

bireylerde renk koyula r veya parazit ç  delikleri mevcuttur.

ekil 13. Parazitlenmi  bir kabuklubit ekil 14. Chilocorus bipustulatus avc
böce i

2.2.2- Kimyasal Mücadele

Kültürel önlemler k sm nda bahsi geçen tedbirlerin al nmas  zararl n bir sonraki

l Ekonomik Zarar E ine ula mas  engelleyecektir. Yine de her y l düzenli olarak

zararl  say mlar  yap r. May s ay ndan itibaren haftada iki kez yaprak ba na dü en

canl  ergin ve yavru (nimf) say lar  say r. Meyveler f nd k irili ine gelince say mlar
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meyveler üzerinden devam ettirilir.  Bu say mlarda Sar  Kabuklubit için yaprak ba na

dü en canl  ergin ve nimf 20’, K rm  kabuklubit için 0.5 ve daha fazlas  ise  veya

meyveler f nd k irili inde iken meyve bula kl  oran  %15’den fazla ise ilaçlamaya

karar verilir.

Yapraktaki zararl  say  belirlemek için bahçeyi temsil edecek ekilde 20

açtan 5’er yaprak olmak üzere toplam 100 yaprak toplan r. Yapraklar n alt ve üst

yüzündeki canl  ergin ve nimfler say larak yaprak adedine bölünür. Meyvedeki zarar

oran  ise her a açtan 10 adet olmak üzere, 25 a açtan toplam 250 meyve kontrol

edilerek belirlenir. Bu i lemler esnas nda bir tane bile kabuklubit görülen meyve bula k

olarak hesaba kat r.

Kabuklubitlere kar  k  ve yaz ilaçlamalar  olarak iki ayr  dönemde ilaçlama

yapmak mümkündür. Fakat  yüksek ba ar  sa lamas ndan dolay  her zaman k

ilaçlamas  tercih edilmelidir. Bir önceki sezondan zararl  ile bula k oldu u bilinen

bahçelerde hasat sonu ile çiçeklenme öncesi aras nda kalan süre içinde k k

ilaçlamalar yap lmal r. Gerek k n gerekse de yaz n yap lacak ilaçlamalarda yazl k

ya lar öncelikle tercih edilmelidir.

n yap lan ilaçlamay  takiben may s ay ndan itibaren yap lacak kontrollerde

yeni bir ilaçlama zarureti do arsa ilaçlama tekrarlan r. Yaz n yap lacak ilaçlamalarda

dikkat edilecek en önemli husus, ilk yavru (nimf) ç lar n ba lad  tarihten iki hafta

sonra yani yavrular n hareketli, savunmas z ve ç lar n büyük ço unlu unun

tamamland  dönemde ilaçlama yapmakt r. Bu dönemin kaç lmas  ilaçlama ba ar

önemli ölçüde dü ürecektir.

Çiftçilerimiz ilk yavru (nimf) ç  zamanlar  bahçede yapacaklar  kontrollerle

belirleyebilecekleri gibi tuzak kullanarak da belirleyebilirler. Bu amaçla zararl n di i

bireyinin kokusunu yayan Feromon tuzaklar kullan lmal r. Feromon tuzaklar erkek

bireyleri cezp ederek yakalanmas  sa layan tuzaklard r ( ekil 15).  Bu tuzaklar nisan

ay  ba nda, 100 a aca bir adet gelecek ekilde yerden 1,5 - 2 m. yüksekli e ve a ac n

iç taraf na as r. As lan tuzaklarda yakalanan erkek birey say lar  en yüksek seviyeye

geldikten bir hafta sonra ilaçlamaya ba lan r.
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ekil 15. lk ergin ç lar  tespit için kullan lan
feromon tuza a bir örnek

laçlamalarda dikkat edilecek husus a ac n önce iç taraf n, sonra da d

taraf n iyice ilaçlanmas r. laçlama esnas nda ilaçlar mümkün oldu unca yere

damlat lmamal  ve yüksek bas nçl  motorlu pülverizatörlerden biri kullan lmal r.

laçlamalarda yazl k ya lar kullan lacaksa ilaçlama öncesi bahçe sulanmal , serin

zamanlarda ilaçlama yap lmal r, 32°C üzeri hava s cakl klar nda ilaçlamadan

kaç lmal r. Yazl k ya lar, hiç bir zaman kükürtlü preparatlarla kar lmamal  ve

yazl k ya  ile kükürtlü preparat uygulamalar  aras nda en az bir ay süre b rak lmal r.

Bu ilaçlamalar ayn  zamanda beyazsinekler, y ld z ko nili, virgül kabuklubiti ve

yumu ak ko niller için de etkili olup bu zararl lar için ayr ca bir ilaçlamaya gerek kalmaz.

3.- Akdeniz Meyvesine i [Ceratitis capitata Wied. (Diptera.:Tephritidae)]

3.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Ülkemiz turunçgil ihracat  olumsuz yönde etkileyen en önemli zararl r. hracat

esnas nda bu zararl  taraf ndan zarar görmü  tek bir meyve bile ürünün geri gelmesine

sebep olmaktad r.

   Akdeniz meyve sine i ad ndan da anla laca  gibi ev sineklerine benzeyen bir

zararl r. Büyüklük olarak ev sine inden biraz küçük olup gözleri belirgin ve madeni

lt , vücudun genel rengi sar ms  kahverengi, ba  sar  renktedir. S rt k sm nda grimsi

renkte  iki adet erit bulunur. Genel olarak kanatlar  aç k bir vaziyette, vücut arkaya

do ru e ilmi  uçmaya haz r uçak misali bir duru a sahiptir. Di ilerin abdomenlerinin

sonunda k ç eklinde sivri yumurta b rakmaya yarayan di ilik organ  tipiktir ( ekil 16).

Yumurtalar  mekik eklinde ve beyaz renkte olup ç plak gözle görmek mümkün

de ildir. Larvas  beyaz ve bacaks zd r. Pupas  (larva döneminden sonra ergin olmadan

önceki geli me dönemi) koyu kahverengi renkte olup, f eklindedir ( ekil 17-18-19 ).
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ekil 16. Akdeniz
Meyvesine i ergini

ekil 17. Akdeniz
Meyvesine i yumurtalar

ekil 18. Akdeniz
Meyvesine i larvas

ekil 19. Akdeniz Meyvesine i
pupas

ekil 20. Akdeniz Meyvesine i zarar

Akdeniz meyve sine i ba ta turunçgiller (ek i limon hariç), olmak üzere eftali,

kay , Trabzon hurmas , incir, avokado, elma, nar v.b. 200’ den fazla bitkide zarar

olu turan ciddi bir zararl r. Zarar yapt  bitki çe idi say n fazla olu u, bir di i

sine in ömrü boyunca 300 adet yumurta vermesi, yumurtalar  meyve kabu unun 1-2

mm alt na koymas  ve geli me süresinin k sa olmas  nedenlerinden dolay  h zla

ço alabilen ve mücadelesi güç olan bir zararl r ( ekil 20).

 aylar  genellikle pupa döneminde toprak alt nda bazen de yere dü mü

meyvelerin içinde larva döneminde geçiren zararl  ilkbahar aylar nda  hava

cakl klar n 16 0C’ nin üzerine ç kmas  ile bölgede bulunan konukçular  üzerinde

özellikle kay , Trabzon hurmas  ve incirde zarar yapmaya ba lar ve böylelikle

turunçgillerin olgunla ma dönemine kadar hayatiyetini sürdürerek ço al rlar.

Erkenci turunçgil çe itlerinde a ustos ay  ikinci yar ndan di erlerinde ise eylül

ay  ilk yar nda itibaren bahçede dola maya ba larlar fakat di i sine in meyve kabu u

alt na yumurtalar  b rakabilmesi için meyvelerde vurma olgunlu u diye tabir edilen

ye il renkten sar  renge dönü ün ba lamas  gerekmektedir. Vurma olgunlu una gelen

meyvelerin kabuklar  alt na 8-12 adetlik gruplar halinde yumurtalar b rak r. Aç lan

yumurtalardan ç kan larvalar meyvenin etli k sm nda beslenerek çürümeye sebep olur.

Zarar görmü  meyveler yumurta konulan yerden ba lamak üzere erkenden sarar r ve

dökülürler. Meyve içinde geli mesini tamamlayan larva kendini topra a atarak 1-2 cm

toprak derinli inde pupa dönemine geçer.
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3.2- Mücadelesi

3.2.1- Kültürel Önlemler

Yeni tesis edilecek turunçgil bahçelerinde ara ziraat  olarak veya kenar bitkisi

olarak Akdeniz Meyvesine i’ nin zararl  oldu u di er konukçu bitkiler ( eftali, Trabzon

hurmas , nar vb.) dikilmemelidir ki Akdeniz Meyvesine i’ nin zarar  daha az olsun.

Ayr ca Akdeniz Meyvesine i zarar  sonucu yere dökülen meyvelerin günlük olarak

de ilse haftal k olarak topland ktan sonra  40-50 cm derinlikte aç lan çukurlara

gömülerek imha edilmesi zararl n hayat döngüsünü k rmak bak ndan en güzel

mücadele yöntemlerinden biridir. Bunun yan nda hasat sonu a aç üzerinde ekonomik

de eri olmad  için toplanmadan kalan meyvelerin de toplanarak imhas

gerekmektedir.

3.2.2- Kimyasal Mücadele

Zararl n ülkemizde tespit edilmi  bir do al dü man  bulunmad ndan bu zararl

ile biyolojik yolla mücadele mümkün olmamakta mecburen kimyasal mücadele

yap lmas  gerekmektedir.

Kimyasal mücadelede önemli olan mücadeleye ba lama zaman  iyi tespit

etmektir.  Bu amaçla erkenci turunçgil çe itleri ile veya erkenci çe itler ile kar k olarak

tesis edilmi  bahçelerde a ustos ay  ikinci yar nda, di er çe itlerde ise eylül ay

ba nda çinde cezbedici olarak Trimedlure ihtiva eden Steiner ve benzeri plastik

tuzaklar veya Feromon tuzaklar as larak bahçede Akdeniz Meyvesine i uçu lar n

ba lay p ba lamad  tespit edilir ( ekil 21).

Bahçeye as lan tuzaklar mümkün ise günlük olarak kontrol edilir bu tuzak

kontrolleri esnas nda meyvelerde ye il renkten sar  renge dönü ün ba lay p

x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x

I. 
la

çl
am

a

x x x x  x  x

x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x
x x x x  x  x

II
. 

la
çl

am
a

x x x x  x  x
ekil 21. Akdeniz

Meyvesine i  için as lan
tuzaklara bir örnek

ekil 22. Zehirli yem k smi dal ilaçlama
yönteminde ilaçlanan ve ilaçlanmayan a açlar



Turunçgil Zararl lar  ve Mücadelesi Zir. Müh. Ali ÖZTOP

13

ba lamad na da bak r.  Tuzaklarda zararl  erginlerinin yakalanmas  ilaçlamaya

ba lamak için yeterli bir kriter de ildir. Ayn  zamanda meyvelerde renk dönü ümünün

de ba lamas  gerekir.

Tuzaklarda erginler yakalanmaya ba lad ktan sonra meyvelerde de renk

dönü ümü ba lad  ise mücadeleye karar verilerek hemen uygulamaya ba lan r.

lk ilaçlamay  takiben at lan ilac n etki süresi sonsunda tuzaklarda yine sinek

yakalan r ise ilaçlama tekrarlan r. Günlük s cakl klar 16 oC’ nin alt na dü tü ünde

ilaçlamalara son verilir. Limon bahçelerinde ilaçlamaya gerek yoktur.

Akdeniz meyvesine i’ne kar  hiçbir zaman bas nçl  pülverizatörlerle kaplama

ilaçlama yap lmaz. En uygun ve en ekonomik yöntem “Zehirli Yem K smi Dal
laçlama” yöntemidir. Bu yöntemin esas  zararl  erginlerini a ac n bir noktas na cezp

ederek toplamak ve orada öldürmektir. laçlamalarda normal bas nçl  ve meme çap  2-3

mm olan s rt pülverizatörleri kullan lmal r. laç ve cezp edici kar  a açlar n

güneydo u istikametinde 1-2 m2 lik bir alana mümkün oldu u kadar meyveli dallar tercih

edilerek at r. A ac n di er k mlar  ilaçlanmaz. Bir a aç için genellikle 150 ml ilaçl

kar m at lmas  yeterlidir. laçlamalarda dikkat edilecek di er bir husus ise bir a aç

ilaçland ktan sonra ayn  s radaki di er a aç ilaçlanmadan atlan r.  E er gerekli ise ikinci

ilaçlamada bir önceki ilaçlamada ilaçlanan a açlar atlanarak di erleri ilaçlanmal r

ekil 22).

4.-Turunçgil K rm örümce i [Panonychus citri McGregor (Acarina:

Tetranychidae)]

4.1-Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Turunçgil K rm örümce inin erginleri oval ekilli ve k rm ms  kadife

rengindedir. Vücutlar n üzerinde kabarc klar olup bu kabarc klardan yine ayn  renkte

uzun k llar ç km r. Erginlerde 4, larvalarda 3 çift bacak mevcuttur. Ç plak gözle

görülebilmesine ra men, el büyüteçleri ile tipik özelliklerini ay rt etmek mümkündür

ekil 23).

Zararl n yumurtalar  so an eklinde, aç k k rm  renktedir. El büyüteçleri

yard  ile kolayca görülebilir. Yumurtalar genellikle yapraklar n alt yüzüne b rak r fakat

meyve ve sürgünlere de b rak labilmektedir.  Bir di i günde 2 veya 3 adet olmak üzere

hayat  boyunca toplam 20 ila 50 aras nda yumurta b rakabilir.
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 ergin veya yumurta döneminde geçirebilirler.

l boyu aktif zararl lar olmas na ra men genellikle ilkbahar ve sonbahar

aylar nda önemli derecede zarar olu tururlar. Turunçgillerden en çok limon’ u tercih

eder.

Do al dengesi bozulmu  bahçelerde tüm turunçgil türlerinde büyük zarar

yapabilir. Yumurta hariç di er tüm geli me dönemleri özellikle yaprak ve meyveleri

sokup emmek suretiyle beslenerek zararl  olur. Zarar görmü  yapraklarda zararl n

bitki özsuyunu emdi i bölgede soluk sar  grimsi veya gümü i lekeler meydana gelir.

Böyle yapraklar zamanla solarak kurur, dökülür veya sürgünler ölür ( ekil 24). Yo un

bula k a açlarda meyve dökümü artar.

ekil 23. Turunçgil K rm örümce i
yumurta ve nimfleri

ekil 24. Turunçgil K rm örümce i
zarar  sonucu olu an yaprak dökümü

4.2- Mücadelesi
4.2.1- Kültürel Önlemler

Turunçgil K rm örümce i geni  etki alanl  ilaçlar kullan larak do al dengenin

bozuldu u bahçelerde, sulama, budama ve gübreleme gibi bak m i leri gere i gibi

yap lmayan bahçelerde, tozlu yol kenarlar nda tesis edilmi  bahçelerde daha çok

bulunmakta ve zararl  olmaktad r. Bu sebeple di er zararl lar için ruhsatl  olmayan ve

özellikle de geni  etki alanl  ilaçlar kullan lmamal , mümkünse bahçe içi ve kenar

yollardan kaynaklanan toz olu umunu engelleyecek tedbirler al nmal r. Bahçenin

bak m i leri tekni ine uygun ve zaman nda yap larak a açlar sa kl  bulundurulmal

böylelikle  k rm  örümceklerin beslenmesinden kaynaklanan zarar en aza indirilmelidir.

4.2.2- Kimyasal Mücadele

Turunçgil K rm örümce i do ada mevcut zararl  ve faydal  dengesinin

bozulmad  durumlarda faydal  böcekler taraf ndan bask  alt na al nabilen bir zararl

olup kimyasal uygulamay  gerektirecek miktarlara (ekonomik zarar e i) ula maz.

Ancak yap lan yanl  veya gereksiz ilaç uygulamalar  yada bahçenin tozlu olu u sebebi

ile faydal  böceklerin gere i gibi faaliyet gösterememeleri zararl n miktar n artmas
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ve ilaçlamay  gerektirebilmektedir. Bu gibi durumlarda ubat ay  ba lang nda bahçe

kontrolleri yap r. Bahçe büyüklü ü dikkate al narak toplanan yapraklar büyüteç alt nda

incelenir ve hareketli k rm örümcek bireyleri say r. Tespit edilen zararl  say

incelenen yaprak adedine bölünerek  yaprak ba na dü en hareketli birey say

bulunur. Bulunan bu say  bir ve üzeri ise sadece k rm örümcekleri öldüren ilaçlardan

(akarisitlerden)  biri ile tek uygulamada sorun çözülür. E er yaprak ba na dü en

rm örümcek say   birden az, 0.3 den fazla ise yazl k ya larla yine tek uygulama

yap r. lk ilaçlamalar gere i gibi ve zaman nda yap ld  zaman K rm örümcekler için

ikinci bir ilaç uygulamas na gerek kalmaz.

    laçlamalarda yazl k ya lara öncelik verilmelidir ki bahçedeki faydal  böcekler

en az ekilde etkilensin. Bu amaçla ubat ve mart aylar nda yap lacak olan kontrollerde

zararl  miktar  yazl k ya lar n etkili olabilece i s  gecmeden ilaçlama yap lmal r.

er bu dönem de di er zararl lar için özellikle de kabuklubitler için yazl k ya lar n k

uygulamalar  yap lmas  gerekli ise her iki ilaçlama birle tirilerek uygulanmal  ve yazl k

ya  dozu kabuklubitler için önerilen dozda olmal r.  Ayr ca k rmk örümcek miktar na

ba  olarak akarisit kullan lmas  gerekli ise yazl k ya larla kar larak da kullan labilir.

rm örümcekler için yap lacak ilaçlamalar, zararl n ya  yapraklardan genç

yapraklara geçmesinden evvel, yani çiçeklenme ba lang ndan evvel yap larak

bitirilmelidir. Bu dönemde ilaçlama yap lamamas  durumunda çiçeklenmeden sonraya

rak lmal , çiçeklenme esnas nda ilaçlama yap lmamal r.

5.-Turunçgil Pasböcüsü [Phyllocoptruta oleivora Ashm.(Acarina:Eriophyidae)]

5.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Pasböcüsü erginleri ç plak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Ancak 10-15

büyütmeli el luplar  ile dikkatlice bak nca görülebilir. Erginlerde renk sar dan sar ms

kahverengiye kadar de im gösterebilir. ekil olarak ba  k sm ndan arka k sma do ru

incelen bir yap da olup genellikle havuca benzetilir. Yavrular  (Nimfler) erginlere

benzerler fakat yap  olarak daha küçüktürler ( ekil 25).

Ergin bireyler yumurtalar  meyve kabu unun girintili yerlerine veya yaprak

üzerindeki çöküntülere tek tek veya gruplar halinde b rak rlar. B rak lan yumurtalar

cakl a ba  olarak yaz n 2-4 günde k n ise 24-30 günde aç larak ç kan nimfler

(yavrular) zararl  olmaya ba larlar.  Uygun artlarda y lda 30-40 döl verebilir.
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Zararl n nimfleri ve erginleri yaprak, filiz ve meyvelerde bitki özsuyunu emerek

zararl  olurlar. Bitki özsuyunu emme sonucu yapraklarda ve filizlerde renk sarar r ve

soluk k rm ms  mor lekeler olu ur. Limon meyvesi hariç di er turunçgil çe itlerinde

meyvelerde pas rengi olu ur ( ekil 26). Limon meyvelerinde ise gümü i renk meydana

gelir ( ekil 27).  Zarar görmü  meyvelerin büyümesi yava lar, tad  bozulur ve sonuçta

pazarlama imkan  kalmaz.

ekil 25. Turunçgil Pasböcüsü ekil 26. Turunçgil Pasböcüsü’nün
portakal meyvelerindeki zarar

ekil 27. Turunçgil Pasböcüsü’ nün
limon meyvelerindeki zarar

5.2- Mücadelesi
5.2.1- Kültürel Önlemler

Turunçgil K rm örümce i için yap lan kültürel önlemler aynen devam

ettirilmelidir.

5.2.2- Kimyasal Mücadele

Turunçgil Pasböcüsü’ nü turunçgil bahçelerinde y l boyu görmek mümkündür.

Fakat çiçeklenmeyi takiben hava s cakl klar n artmas  ile may s ay  ilk yar nda h zla

ço almaya ba lamakta ve ekonomik manadaki zarar  may s- kas m aylar  aras

dönemde yapmaktad r.

Bu nedenle may s ay ndan itibaren bahçede yaprak ve meyve kontrolleri

yap larak zararl n varl  ve mücadele yap p yap lmayaca na karar verilir. Bahçeyi

temsil edecek ekilde 100 adet yaprak ve meyve 10-15 büyütmeli el lup’ u ile kontrol

edilir. Yaprak kontrollerinde, yaprak ba na 3-4 adet, meyve kontrollerinde ise 1cm2 lik
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meyve yüzeyinde 1-2 adet Pasböcüsü görülür ise ilaçlamaya karar verilerek uygulama

yap r.

Pasböcüsü çok yava  yay lan bir zararl  olup genellikle bahçenin belirli

alanlar nda lokal olarak bulunurlar. Bu sebeple ilaçlamalar mümkün oldu u kadar nokta

ilaçlamas , yani sadece zararl n bulundu u bölgenin ilaçlanmas eklinde yap lmal r.

Ço u zaman tek ilaçlama yeterli olmakla beraber ilk ilaçlamay  takip eden günlerde

yaprak ve meyve kontrolleri 7-8 gün ara ile tekrarlan r. E er ilaçlama gerektirecek,

yukar da belirtilen say larda Pasböcüsü tespit edilir ise ilaçlama dönem (may s-kas m)

içinde tekrarlan r. Takiben k  aylar nda di er zararl lar için yap lmas  gereken yazl k

ya lar n içine bu zararl  için kullan lan ilaçlardan bir tanesi kar larak uygulan r.

Pasböcüsü ilaçlamalar nda dikkat edilecek hususlardan bir tanesi ise bir önceki

l Pasböcüsü ile yo un bula k (a açlar n yar ndan fazlas  bula k) bahçelerin

sonraki sezonda may s ay  içinde zararl n olup olmad na bak lmaks n ilaçlanmas

gerekti idir.

6.- Harnup Güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.:Pyralidae)]

6.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Harnup Güvesi ön kanatlar  gri, arka kanatlar  beyaz renkli ve yakla k 1 cm

boyunda bir kelebektir ( ekil 28).  Harnup Güvesinin kelebekleri zarars zd r. Zarar

olu turan ise larvalar r. Larvan n ba   ve s rt k sm  kahve renkli, vücut ise pembemsi

renkte olup yakla k 1.5 cm boyundad r ( ekil 29). Pupa (larva ile kelebek aras  geli me

dönemi) kahve renklidir ve aç k gri a  benzeri bir kokon ile örtülüdür ( ekil 30).

Harnup Güvesi k  aylar  harnup, yenidünya, nar, portakal, alt ntop, Japon

kava  vb. a açlar n kavlam  olan kabuklar n  alt nda, toplanmadan a aç üzerinde

rak lm  veya yere dü mü  meyvelerin içinde larva döneminde geçirir.

 larva döneminde geçiren zararl  pupa dönemini de tamamlayarak nisan ay

ilk yar ndan haziran ay n ilk yar na kadar olan zamanda  ilk dölün ergin ç lar

tamamlar. Ç kan bu kelebekler turunçgillerde zararl  olmazlar çünkü bu dönemde

turunçgil meyveleri küçük olup zararl n yumurta b rakabilmesi için gerekli olgunlu a

eri mi  de illerdir. Bu sebeple zararl  konukçusu olan di er meyve türlerinde özellikle

de yenidünyalarda zarar yaparak hayatiyetini devam ettirir. lk dölün geli imini bu

ekilde tamamlar. kinci döl kelebekleri haziran ay  ikinci yar ndan temmuz ay  sonuna
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kadar olan dönemde ç  yapar. Ç  yapan ikinci döl kelebekleri yumurtalar

turunçgil meyvelerinin üzerine özellikle de göbekli portakallar n göbek k sm na ve

Turunçgil Unlubiti ile bula k Alt ntop meyvelerin sapla birle me yerine yak n yerlere

rak rlar. Zaman içinde aç lan yumurtalardan ç kan larvalar meyve içinde beslenerek

as l zarar  olu tururlar. Larva göbekli portakallarda göbek k sm ndan, Alt ntoplarda ise

sapa yak n yan taraftan giri  yapar. Her bir di i kelebek bir meyveye bir yumurta koyar.

Ömrü  boyunca yakla k  80-170 yumurta b rakabilir.

Harnup Güvesi Alt ntop meyvelerinde Unlubit bula kl  yoksa yumurta

rakmad klar  gibi b raksalar da birinci larva dönemini tamamlay p meyve kabu unu

delerek içeri giremezler. Göbekli portakallarda ise Unlubit olmasa da larvalar n bir k sm

göbekten içeri girip beslenebilir.

Turunçgil bahçelerinde Harnup Güvesi’nin zarar  a ustos ay ndan itibaren

görülmeye ba lar. Zarar gören meyvelerde yalanc  olgunluk diye tabir edilen erken

sararmalar ve takiben zamans z meyve dökümü olu ur ( ekil 31).

ekil 28. Harnup Güvesi ergin ekil 29. Harnup Güvesi larvas

ekil 30. Harnup Güvesi pupa ve
kokonu

ekil 31. Harnup Güvesi zarar  sonucu
meyvelerde olu an yalanc  olgunluk

6.2- Mücadelesi
6.2.1- Kültürel Önlemler

Harnup güvesi zarar  en aza indirmek için öncelikle bahçede Turunçgil Unlubiti

ile iyi bir mücadele yap lmas  zorunludur. Turunçgil Unlubiti mücadelesinin tam olarak

yap lmas  harnup güvesi zarar  önemli derecede engelleyecektir. Ayr ca harnup



Turunçgil Zararl lar  ve Mücadelesi Zir. Müh. Ali ÖZTOP

19

güvesi zarar  sonucu dökülen meyvelerin kas m ay  ortalar na kadar 4 gün ara ile

toplanarak en az 40-50 cm lik çukurlara gömmek sureti ile imhas  da zarar  %80

oran nda azaltmaktad r.

Turunçgil bahçeleri içine veya yak n çevresine di er konukçu bitkiler özellikle de

harnup ve yenidünya meyveleri dikilmemelidir. E er yenidünya a açlar  var ise bu

açlarda iyi bir karaleke mücadelesi yap lmal r ki a aç üzerinde toplanmadan meyve

rak lmas n ve dolay  ile de a aç üzerinde kalan bu meyveler harnup güvesi için bir

ya am alan  olmas n.

6.2.2- Biyolojik Mücadele

Bu zararl  ile mücadelenin en iyi yolu kültürel tedbirleri tam olarak uygulamakt r.

Yine de mücadele yap lmas  gerekir ise öncelikle biyolojik ilaçlardan Bacillus

thuringiensis’ li preparatlar kullan lmal r. Bu amaçla temmuz ay  ikinci yar ndan

itibaren bahçede kontroller yap r. Turunçgil meyveleri zararl n yumurta b rakmas  için

gerekli  olgunlu una gelince 10-15 gün aral klarla, 4-5 kez ilaçlama yap lmal r.

7.- Portakal Güvesi [(Cryptoblabes gnidiella Mill.) (Lep.: Pyralidae)]

7.1-Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Portakal güvesi yakla k 0.7 cm boyunda ön kanatlar  grimsi kahverengi, arka

kanatlar  beyaz ms  gri renkte bir kelebektir ( ekil 32). Portakal güvesinin kelebekleri

zarars zd rlar. As l zarar  olu turan larvalard r.

Portakal güvesi larvalar  yakla k 1 cm boyda ba  ve s rt k sm  kestane renginde

di er k mlar  ise koyu kahverengindedir. Vücut üzerinde üstten bak nca ortada

pembemsi yanlarda ise kahverengimsi renkte boyuna bantlar  görülebilir ( ekil 33).

Olgunla an larvalar beyaz ms  gri renkte bir kokon örüp içinde pupa dönemini

geçirerek ergin olurlar. Pupa da renk sar ms  kahverengidir ( ekil 34).

Pupadan ç kan kelebekler ç  takip eden günden ba layarak yumurta

koyabilirler. Yumurta koymak için özellikle Turunçgil Unlubiti ile bula k turunçgil

meyvelerini tercih ederler ki larvalar  unlubitin salg lar  ile beslenebilsin. Aç lan

yumurtalardan ç kan larvalar turunçgil meyvelerinin kabuk k sm nda zarar yapacak

kadar a z parçalar  geli memi  oldu u için önce Turunçgil Unlubiti taraf ndan

salg lanan tatl ms  maddelerle beslenir. Zaman ilerledikçe turunçgil meyvelerinde

meyve kabu unu kemirerek zararl  olurlar fakat meyvenin etli k sm nda beslenmezler.
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Portakal güvesi harnup güvesinin de  yapt  gibi, turunçgil meyveleri yumurta

rakma olgunlu una gelinceye kadar (temmuz-a ustos) di er konukçular nda (asma,

yenidünya vb.) hayatiyetini devam ettirirler. Turunçgillerde genellikle a ustos ay nda

zarar belirtiler görülmeye ba lar.

Zarar gören meyvelerde renk zararl n larva giri  deli i etraf ndan ba layarak

zamans z olarak sarar r ve erken meyve dökümü meydana gelir. Zarar görmü

meyveler incelendi inde genellikle iki meyvenin birbirine temas etti i, meyve ile

yapraklar n birbirlerine temas etti i  ve Unlubit ile bula k meyvelerde daha çok zarar

olu tu u görülebilir.

Portakal güvesinin larvas  unlubitin salg lar  nedeniyle yumu am  olan meyve

kabu unu kemirerek tahri  eder. Daha sonra meyvenin içine do ru fakat etli k sma

ula mayan ve kabuk alt nda 5-15 cm uzunlu unda bir galeri açarak burada beslenir.

Larvan n açm  oldu u delikten zamk benzeri bir ak nt  olu ur. Takiben bu k mdan

ba layarak yumu ama ve nihayette çürüme meydana gelir ( ekil 35).

ekil 32. Portakal Güvesi ergini ekil 33. Portakal Güvesi larvas

ekil 34. Portakal Güvesi pupas ekil 35. Portakal Güvesi zarar
7.2- Mücadelesi
7.2.1- Kültürel Önlemler

Portakal güvesi ile mücadelenin temelini Turunçgil Unlubiti ile yap lacak

mücadele olu turur. Bu bak mdan may s ay ndan itibaren bahçe kontrolleri yap larak

Turunçgil unlubitine kar  gerekli mücadele yap lmal r. Turunçgil unlubiti mücadelesi

tam olarak yap ld  takdirde portakal güvesi zarar  en aza inecektir. Ayn  zamanda

portakal güvesi zarar ndan dolay  yere dökülen meyveler toplanarak imha edilmelidir.

7.2.2- Biyolojik Mücadele
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Portakal güvesi mücadelesi harnup güvesi mücadelesi ile ayn r.  Bu bak mdan

her iki zararl n birine kar  yap lacak mücadele di erini de bask  alt na almak için

yeterlidir. Ayr ca ilaç at lmaya gerek kalmaz.

8.- Turunçgil Yaprak Galerigüvesi [Phyllocnistis citrella Stainton (Lep.:

Gracillaridae)]

8.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Turunçgil Yaprak Galeri Güveleri 3-4 mm boyunda beyaz ms  gümü  renginde

ak am üzerleri ve sabah erken saatlerde aktif olan küçük kelebeklerdir. Gündüzleri

turunçgil a açlar n tac n iç k mlar nda hareketsiz olarak bulunurlar. Do ada gözle

görmek oldukça zordur.

Çiftle en kelebekler yumurtalar  özellikle taze sürgünlere ço u zamanda

yapraklar n alt yüzüne tek tek b rak r. Bu ekilde bir di i 20- 100 aras  yumurta koyabilir.

Yumurtalar  ç plak gözle görmek mümkün de ildir.

Aç lan yumurtalardan ç kan larvalar yapraklar n d  zar  delerek zar n hemen

alt nda sa a sola k vr lan düzensiz galeriler açarlar ( ekil 36). Yapraklarda aç lan bu

galeriler den dolay  harita böce i olarak da adland lmaktad rlar. Geli mesini yaprakta

açt klar  galerilerde beslenerek tamamlayan larvalar yine ayn  yapra n bir kenar

rarak burada kendilerine pupa dönemlerini geçirmek için yer haz rlarlar ve burada

pupa dönemini tamamlayarak ergin kelebekleri olu tururlar ( ekil 37).

Larvalar n yapraklarda açt klar  galerilerden dolay  yapraklarda bu k mlarda

vr lmalar meydana gelir. lk dönemlerde yaprak zar n etli k mdan ayr lmas ndan

dolay  uzaktan bak nca yaprak yüzeylerinin ktan parlamas  tipiktir. Zamanla bu

mlardaki yaprak zarlar  kuruyarak dökülürler ve çirkin bir görünüm olu tururlar.

Zararl n fazla miktarda oldu u durumlarda ayn  tip zarar belirtileri sürgünlerde ve hatta

meyvelerde de olabilir ( ekil 38-39).

ekil 36. Turunçgil Yaprak
Galerigüvesi larvas  ve yapraktaki
zarar

ekil 37. Turunçgil Yaprak
Galerigüvesi  pupas
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ekil 38. Turunçgil Yaprak
Galerigüvesi larvas n meyvedeki
zarar

ekil 39. Turunçgil Yaprak
Galerigüvesi larvalar n sürgünlerde
olu turdu u zarar

8.2- Mücadelesi
8.2.1- Kültürel Önlemler

Turunçgil yaprak Galeri Güvesi ile mücadelenin esas  zararl n do ada en fazla

miktarda bulundu u ve zarar yapt  dönem olan haziran-temmuz aylar  ile eylül ve

ekim aylar nda Turunçgil a açlar nda taze sürgün olu umunu önlemektir. E er bu

dönemlerde a açlarda taze sürgün yok ise galeri güvesinin zarar  da o kadar az

olacakt r. Bu sebeple özellikle azotlu gübre  ve di er gübrelerin uygulama zamanlar

ayarlanarak yeni olu acak yapraklar n bu aylarda olgunla  olmas  sa lanmal r.

Ayr ca özellikle gövde ve ana dallardan ç kan ve piç sürgün diye adland lan

taze sürgünlerin sürekli olarak temizlenmesi de zarar miktar  azaltacakt r.

8.2.2- Kimyasal Mücadele

Turunçgillerin sürgün olu turma dönemlerinde bahçe kontrolleri yap larak zarar

görmü  taze sürgün say lar  belirlenir. E er Kültürel önlemlerin al nmas na ra men a aç

ba na zarar görmü  sürgün say  15 ve üzeri ise ilaçl  mücadele yap r. Fakat 5

ya ndan büyük a açlarda a açlar n h zl  yaprak geli imi galeri güvesinin ekonomik

manada zarar olu turmas  engelleyece i için hiçbir zaman ilaçl  mücadele yap lmaz.

9.-Yaprakbitleri

Turunçgil bahçelerine bulunan ve zarar olu turan yaprakbitleri Turunçgil Ye il

Yaprakbiti [(Aphis spiraecola Patch (Hem.:Aphididae)], Pamuk Yaprakbiti [(Aphis

gossypii Glover (Hem.:Aphididae) ], Turunçgil Siyah Yaprakbiti [(Toxoptera aurantii

B.d.F. (Hem.:Aphididae)], Börülce Yaprakbiti [(Aphis craccivora Koch (Hem.:Aphididae)]

ve eftali yaprakbiti [(Myzus persicae Sulz. (Hem.:Aphididae)]’ dir.

9.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Yaprak bitleri 1.5-2 mm büyüklü ünde küçük böcekler olup genellikle ye il, siyah

veya gri renkli bireylere sahiptir. Toplu halde ya arlar. Kanatl  ve kanats z formlar  bir
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arada bulunabilir. Vücutlar n sonunda corniculus ad  verilen tatl ms  madde salg lama

ine yarayan bir çift boru benzeri ç nt lar  mevcuttur ( ekil 40).

Turunçgil bahçelerinde mart ay ndan itibaren ekim ay  sonuna kadar bulunabilen

yaprak bitleri genellikle mart-haziran aylar  aras nda say lar  artt rarak önemli

zararlara sebep olabilirler. Taze yaprak ve sürgünlerde bitki özsuyunu emerler. Bunun

yan nda salg lad klar  tatl ms  madde yaprak ve sürgünlerin üzerinde birikerek çirkin bir

görüntü olu turur. Bu nedenle yaprak bitlerine baz  bölgelerde basara da denmektedir.

Baz  yaprakbiti türleri hasta a açlardan sa kl  a açlara Turunçgil Tristeza Virüs

etmenini ta yarak da dolal  yoldan zarar olu tururlar. Yaprak biti zarar  sonucu

yapraklarda k vr lmalar, ekil bozuklu u ve yaprak geli iminde ve faaliyetinde azalma

meydana gelir. Genellikle genç a açlarda ve taze sürgünlerde zarar olu tururlar ( ekil

41).

Yaprakbitlerinde hava s cakl klar n 40 derece ve üzerine ç kt  yaz aylar nda

do al ölümler artar. Bu sebeple say lar  azalan zararl  ekonomik manada zarar

yapamaz.

ekil 40. Turunçgil siyah yaprakbiti ekil 41. Yaprakbiti zarar  ve k vr lan
yapraklar

9.2- Mücadelesi

9.2.1- Kültürel Önlemler

Yaprakbitleri genç a açlarda ve taze sürgünlerde daha çok zarar yapt  için yeni

tesis bahçelerde gere inden fazla azotlu gübre kullan lmamal r. Ayr ca piç sürgün

diye tabir edilen  gövdeden ç kan yeni filizler kopar lmal r. Bahçede düzenli olarak

yabanc  ot kontrolünün yap lmas  da yaprakbiti miktar  azaltacakt r. Buna ilaveten

ülkemiz turunçgil bahçelerinde yaprakbitlerinin oldukça fazla say da do al dü man

mevcut olup do al dengesi bozulmam  bahçelerde faydal lar taraf ndan bask  alt na

kolayca al nmaktad r.

9.2.2- Kimyasal Mücadele
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ubat ay  ikinci yar ndan itibaren bahçe kontrolleri yap larak yaprakbiti ile

bula k sürgün say lar  say r. A aç ba na yaprakbiti ile bula k sürgün say  15 ve

üzeri ise ilaçlamaya karar verilir. laçlamalar mümkün oldu u kadar çiçeklenme

öncesinde bitirilmi  olmal  ve e er mümkün ise sadece yaprak biti ile bula k a açlar

ilaçlanmal r (nokta ilaçlama). laç seçerken yaprakbitleri için özel olarak üretilmi  ve

do al dü manlar  öldürmeyen özel  yaprakbiti ilaçlar  (afitisit) tercih edilmelidir.  Yaz

aylar nda yaprakbitlerine kar  ilaçlama kesinlikle yap lmamal r çünkü s cak havalarda

yaprakbitleri kendili inden ölecektir.

10.- Turunçgil Beyazsine i [Dialeurodes citri (Ashm.) (Hem.:Aleyrodidae)]

10.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Turunçgil beyazsine i 1-1.5 mm boyunda üzeri toz eklinde mumsu madde ile

kapl  oldu u için beyaz renkte gözüken küçük sineklerdir. Yumurtalar  soluk sar  renkli

oval ekilli olup genellikle yapraklar n alt yüzünde tek tek bulunur. Larvalar  saydam

soluk ye il renkli ve  yass  oval ekillidir. Yumurtadan ç kan larvalar beslenmeleri için

uygun bir ortam bulmak için biraz gezindikten sonra bitki özsuyunu emdikleri emme

borular  bitkiye sokarak hareketsiz olarak durular. Larvalar kabuklubitlere benzedikleri

için genellikle kabuklubitler ile kar labilir ( ekil 42-44).

ekil 42. Turunçgil Beyazsine i ergini ekil 43. Turunçgil Beyazsine i
pupas  içerisinde parazitoid Encarsia
lahorensis larvas

ekil 44. Turunçgil Beyazsine i nimfi ekil 45. Turunçgil Beyazsine i
zarar  sonucu yaprak dökümü

 aylar  genellikle pupa döneminde geçiren beyazsinekler nisan ay  ilk

yar ndan itibaren ergin forma dönü ürler ve yumurtalar  b rak rlar bu yumurtalardan

olu an larvalar ve ergin beyazsinekler bitki özsuyunu emmek ve ç kard klar  tatl ms

madde ile çirkin bir görünüm olu turmak sureti ile zararl  olurlar. Zarar gören yapraklar n
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alt yüzeyinde emgi yerlerinde klorofil parçalanmas  sonucu sar ms  lekeler olu ur ve

sertle erek zamanla dökülürler ( ekil 45).

10.2- Mücadelesi
10.2.1- Kültürel Önlemler

Turunçgil beyazsine i nem oran  yüksek, hava ak  olmayan bahçelerde daha

çok bulundu u için s k dikim yap lmamal , yüksek boylu çit bitkileri dikilmemeli, budama

ve taç olu turma i leri hava ak  engelleyecek ekilde yap lmamal r.

Salma sulamalardan kaç lmal  ve a açlar n kültürel bak m i leri tam olarak

yap larak a açlar kuvvetli bulundurulmal r.

10.2.2- Biyolojik Mücadele

Turunçgil beyazsine i ile bula k oldu u bilenen bahçelere nisan ay  itibari ile

faydal  böceklerden Serangium parcesetosum isimli gelin böce i türünün sal

yap lmal r ( ekil 46). Bu amaçla bahçenin onda birlik k sm na a aç ba na 15-50 birey

olacak ekilde faydal  sal mlar  yap r. Ayr ca Encarsia  lahorensis isimli ar klar da bu

zararl n do al dü manlar  olup bask  alt na almada etkilidirler. Bu bak mdan faydal

böceklerin varl  sürdürebilmesi için geni  etkili böcek ilaçlar n (insektisit)

kullan lmas ndan kaç lmal r. Faydal  ar klar bir bahçeden bir bahçeye üzerinde

faydal  ile parazitlenmi  beyazsinek larvalar  bulunan sürgünler ile ta nabilir.

ekil 46. Serangium parcesetosum ergini

10.2.3- Kimyasal Mücadele

Haziran ay  ilk yar ndan itibaren bahçe kontrolleri yap larak beyazsineklerin

yumurta, larva ve pupalar  say r ve kontrol edilen yaprak adedine bölünerek

ortalamalar bulunur. E er yaprak ba na 3 ve yukar  bir oranda bula kl k var ise

ilaçlamaya karar verilir. Fakat hemen ilaçlama yap lmaz. Beyazsinek larvalar n

ço unlu unun 3. dönemlerine geçmesi beklenir ve ilaçlama tam bu zamanda yap r. Bu

bahsedilen dönem genel olarak haziran ay n ilk yar na veya Rize mandarini

meyvelerinin f nd k irili ine geldi i döneme denk gelir.  Ço u zaman tek ilaçlama ile
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sorun çözülmektedir. Bu zararl n ikinci dölüne kar  a ustos ay  ikinci yar nda ve

n ise k layan pupalar na kar  ilaçlama yap labilir. Hangi dönemde yap r ise

yap ls n bahçede beyazsinekler ile beraber kabuklubitler de mevcut ise yazl k beyaz

ya lar n kabuklubitler için önerilen dozu kullan lmal r.

11.- Turunçgil Pamuklu Beyazsine i [Aleurothrixus floccosus (Maskell)

(Hem.:Aleyrodidae)]

11.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Turunçgil pamuklu beyazsine i turunçgil beyazsine ine benzer fakat kanatlar n

dinlenme durumunda vücut üzerinde çat  gibi durmas ndan ve yapraklar n alt yüzünde

tek tek bulunmas ndan ay rt edilebilir. Ayr ca Turunçgil beyazsine inden çok daha fazla

tatl ms  madde salg lamalar , yumurtalar  toplu halde ve daire biçiminde düzenli bir

ekilde b rakmalar  ile di er beyazsinek türlerinden farkl k arz ederler.

 aylar   turunçgil a açlar n ya  yapraklar n alt nda genellikle larva veya

pupa döneminde geçiren Turunçgil pamuklu beyazsine i ilkbaharda genç yapraklara ve

genellikle de etek dallara yumurta b rak rlar. Yumurtadan ç kan larvalar ve ergin

beyazsinekler bitki özsuyunu emerek ve tatl ms  madde salg lamak sureti ile zarar

verirler ( ekil 47).

ekil 47. Turunçgil Pamuklu Beyazsine i zarar
11.2- Mücadelesi

11.2.1- Kültürel Önlemler

Turunçgil beyazsine i için uygulanan kültürel tedbirler aynen uygulan r.

11.2.2- Biyolojik Mücadele:

Turunçgil pamuklu beyazsine i Cales noacki ve Clitostethus arcuatus isimli

faydal  böcekler taraf ndan bask  alt na al nabilirler ( ekil 48-49). Bu sebeple bu bahsi

geçen faydal lar bahçede mevcut ise ilaçl  mücadele yap lmadan beklenir. E er

faydal lar bahçede mevcut de il ise olan bahçelerden temin edilerek bula k bahçelere

sal nmal r. Bu amaçla, Cales noacki isimli parazit böce in bulundu u bahçelere tüplü

turunçgil fidanlar  b rak r. Faydal  böcek bu fidanlar üzerindeki zararl ya bula nca,
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fidanlar turunçgil pamuklu beyazsine i ile mücadele edilecek bahçeye nakledilerek

yararl n o bahçeye yerle mesi sa lan r.

ekil 48. Clitostethus arcuatus
larvas

ekil 49. Clitostethus arcuatus

11.2.3- Kimyasal Mücadele

Biyolojik yolla mücadele edilmesi mutlak gerekli olan bir zararl  olup fazla

miktarlarda bula k bahçelerde haziran ay  içinde yazl k ya  kullan larak biyolojik

mücadele desteklenebilir.

12.- Torbal ko nil [Icerya purchasi Mask.(Hem.:Margarodidae)]

12.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Torbal  ko nilin erginleri yakla k 1 cm boyunda ve 0.4 cm geni li indedir. Vücut

yass  ve tu la k rm  renkte anten, bacaklar ve vücut üzerindeki k llar ise siyah

renklidir. Torbal  ko nilin arkas nda isminde de belirtildi i gibi bir torba mevcuttur. Bu

torba beyaz renkte ve üzerinde 14-16 adet oluk vard r ( ekil 50).. Bir torba içinde 300

ile 1000 adet aras nda oval ekilli ve k rm  renkli yumurta bulunur. Torba içinde beyaz

renkli lifler aras nda toplu halde bulunan yumurtalar burada aç larak d ar ya larvalar

kar. Ç kan larvalar bir süre torba etraf nda dola ktan sonra genellikle yapraklarda

ana damar boyunca s ralanarak bitki özsuyunu emerek beslenmeye ba larlar( ekil 51).

Bitkinin öz suyunu emerek geli mesini sürdürür. Ç kard  tatl  madde ile yaprak

ve meyvenin kararmas na ve üründe azalmaya sebep olur. Fazla say da zararl  olmas

durumunda üzerinde bulundu u dal veya sürgünü kurutabilir( ekil 52-53).

ekil 50. Torbal ko nil ergin di isi ekil 51. Torbal ko nil nimfi
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ekil 52. Torbal ko nil zarar ekil 53. Ana gövde üzerinde
Torbal ko nil erginleri

12.2- Mücadelesi
12.2.1- Mekanik Mücadele

Torbal  ko nil özellikle elle ula labilecek gövde ve kal n dallarda ise, bir bez

parças  ile s yr larak temizlenmelidir.

12.2.2- Biyolojik Mücadele

Torbal  Ko nil mücadelesi en kolay olan zararl lardan biridir. May s-haziran

aylar nda bahçe kontrolleri yap larak torbal  ko nilin bahçede olup olmad  gözlenir. Bir

tek torbal  ko nil larva veya ergini görülse bile bahçe bula k kabul edilir. Bahçe zararl

ile bula k bulunur ise yine ayn  dönemde özellikle haziran ay  içinde tekrar bahçe

kontrolleri yap larak faydal  böcek Rodalia cardinalis Muls. (Col.:Coccinellidae)’ in larva

pupa veya erginlerinin olup olmad na bak r ( ekil 54-55-56). E er faydal n

herhangi bir geli me dönemi tespit edilir ise mücadele yap lmaks n faydal  taraf ndan

zararl n bask  alt na al nmas  beklenir. Bu zaman zarf nda faydal lar  öldürecek

kimyasal uygulamalardan kaç lmal r.

ekil 54. Rodalia cardinalis torbal
ko nille beslenirken

ekil 55. Rodalia cardinalis pupas ekil 56. Rodalia cardinalis larvas
Torbal  Ko nil ile bula k bahçelerde yap lan gözlemlerde faydal  böcek tespit

edilememi  ise faydal  böcek Rodalia cardinalis, bulunan di er bahçelerden toplanarak

nakledilmelidir. Bu amaçla zararl  ve faydal lar n bir arada bulundu u dallar kesilerek
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faydal  olmayan bahçede ki a açlara as labilir. Bu zararl ya kar  hiç bir zaman böcek

öldürücü ilaç (insektisit) kullan lmamal r.

13.- Ko niller
Ülkemiz Turunçgil bahçelerinde bulunan ko niller ld z Ko nili (Ceroplastes

floridensis Comst.), Kanl bals ra Ceroplastes rusci L. ve Ceroplastes sinensis Del.G.

(Hem.:Coccidae)]’ isimli ko nillerdir.

13.1-Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Ko niller genel olarak 2-3 mm boyunda, yar m küre eklinde bir balmumu

tabakas  alt nda bulunurlar ( ekil 57-58-59). Üst k mlar ndaki bombeli bölme say na

göre de birbirlerinden farkl klar arz ederler.

Ko niller yumurtalar  vücutlar n alt nda kümeler halinde bulundurlar. Kabuk

sm  kald nca yumurta kümelerini görmek mümkündür. Yumurtalar ergin di inin

vücudu alt nda aç ld ktan sonra larvalar etrafa yava  yava  da rlar. Kendileri için

uygun bir ortam (sürgün, dal, yaprak) bularak burada genellikle hareketsiz olarak

bulunur ve beslenmeye ba larlar.

Bitki özsuyunu emmek ve tatl ms  madde salg layarak çirkin bir görünüme sebep

olmak sureti ile zararl  olurlar.

 genellikle nimf veya nadiren ergin alarak geçirebilirler. lkbaharda may s ay

ortalar ndan itibaren ço alarak zararl  olurlar.

ekil 57. Ceroplastes rusci ergin di i ve
parazit ç  deli i

ekil 58. Ceroplastes floridensis
ergin di i

ekil 59. Ko nil zarar
13.2- Mücadelesi
13.2.1- Kültürel Önlemler
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Bahçelerde kültürel bak m i leri zaman nda ve tam olarak yap lmal r. S k

dikimden kaç lmal , budama bahçede hava ak  sa layacak ekilde yap lmal r.

13.2.2- Kimyasal Mücadele

Turunçgil bahçelerinde may s ay  ba ndan itibaren yaprak kontrolleri yap larak

yaprak ba na dü en canl  ergin say lar  hesaplan r. E er yaprak ba na 1 veya daha

fazla canl  ergin tespit edilir ise ilaçlamaya karar verilir. Fakat hemen ilaçlama yap lmaz.

Birkaç gün ara ile yapraklardaki ergin bireyler elle kald larak vücutlar  alt nda bulunan

yumurtalardan ç kan larvalar n durumu gözlenir. E er ergin kabu u alt ndaki larvalar n

tamam  ç km  i e hemen ilaçlama yap r. Aksi takdirde tamam n ergi kabu unu terk

etmeleri beklenir ki yap lan ilaçlama amac na ula n ve at lan ilaç zararl  hassas

döneminde öldürebilsin.

lk ilaçlamay  takiben ayn  sezonun eylül ay  içinde tekrar bahçede yaprak

kontrolleri yap r. Yine yaprak ba na bir adet canl  birey tespit edilir ise takip eden k

aylar nda yazl k ya  uygulamas na karar verilerek zaman n gelince ilaçlama yap r.

Burada dikkat edilmesi gereken husus kabuklubitler için bir ilaçlama

yap lm  ise ko niller içinde bu ilaçlama yeterli olaca ndan ayr ca ilaç at lmamas r.

14.- Yaprakpireleri

Ülkemiz turunçgil bahçelerinde en çok Sivriba  Yaprakpiresi [Asymetrasca

decedens Paoli (Hem.:Cicadellidae)] ve Yuvarlakba  Yaprakpiresi [(Empoasca

decipiens Paoli (Hem.:Cicadellidae)] bulunmaktad r.

14.1- Tan , Ya ay  ve Zarar ekli

Yaprakpireleri ortalama 3-4 mm boyunda, 1-2 mm eninde genel vücut rengi ye il

olan yan yan yürüyen, rahats z edilince s çrayarak kaçan, oldukça hareketli küçük

böceklerdir ( ekil 60).

 mevsimini a aç üzerindeki çatlaklarda, kabuk altlar nda veya yere dökülen

yapaklar n altlar nda ergin dönemde geçirirler. lkbaharda nisan ay  ba nda ç kan

erginler öncelikle yabani bitkilerde ve yabanc otlar da beslenirler. Zamanla asma,

pamuk, m r ve konukçusu olan di er bitkilerde beslenerek hayatiyetlerini devam

ettirirler. Turunçgil bahçelerinde ise  eylül - ekim aylar nda zararl  olurlar.

Yaprakpireleri turunçgilleri ço u zaman yumurta koymak için bir ara konukçu gibi

kullan rlar. Fakat gerek yumurta koyma i leminde bitki dokusuna zarar vermek gerekse
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bitki özsuyunu emmek sureti ile meyve ve yapraklarda leke olu turarak zararl

olmaktad rlar ( ekil 61).

Yaprak pireleri, turunçgiller içerisinde özellikle portakal ve mandarin çe itlerinde

emgi lekesi tarz nda zarara sebep olurlar. Hangi turunçgil çe idi olursa olsun zarar

meyveler ye il renkten sar  renge dönü ürken meydana gelir. Özellikle meyvelerde

olu an küçük küçük emgi lekelerinin birle mesi sonucu meyvenin büyük bir bölümünde

leke olu up ürünün pazar de erinin dü mesine neden olur.

Pamuk ve m r tarlalar na yak n bahçelerde daha yo un olarak bulunabilirler.

ekil 60. Asymetrasca decedens ergini ekil 61. Yaprak Piresi zarar
14.2- Mücadelesi

14.2.1 Kültürel Önlemler

Mümkün oldukça pamuk, m r ve sebze ekim alanlar  yak na turunçgil bahçesi

tesis edilmekten kaç lmal , bahçedeki kültürel bak m i leri tam olarak yap larak

açlar sa kl  bulundurulmal r. Yaprakpireleri hayatlar n büyük bölümünü turunçgil

harici bitkilerde ve özellikle de yabanc otlar üzerinde geçirdiklerinden yabanc ot

mücadelesi zaman nda yap larak Yaprakpiresi zarar  mümkün oldu unca azalt lmal r.

14.2.2- Kimyasal Mücadele

Limon ve greyfurt bahçelerinde Yaprakpireleri zararl  olmad  için bu bahçelerde

mücadele yapmaya gerek yoktur. Limon ve greyfurt çe itleri hariç di er turunçgil

çe itlerinin tamam nda eylül ekim aylar nda zarar olu turabildi i için bu bahçelerde

meyvelerde ye ilden sar ya renk dönü ümü ba lamadan bahçe kontrolleri yap r.

Genel olarak her bir dekar bahçe için bir a ac n dört yönünden olmak üzere

toplam 10 meyve gözle kontrol edilerek emgi lekeleri say r. Emgi lekeleri say rken her

1 cm2 lik leke bir leke olarak, daha küçük lekelerin 2-3 tanesi bir leke olarak, büyük

lekelerin ise her cm2 si bir leke olarak say lmal r. Yap lan say mlarda her 250 adet

meyvede bir adet emgi lekesi bulunur ise ilaçl  mücadeleye ba lan r.

Bu amaçla, 4 kg saf sönmemi  kireç 100 lt suda eritilerek uygulama yap r.

laçlamalar ye il aksam  tam olarak kapsayacak ekilde yap lmal r. laçlamalarda
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motorlu yüksek bas nçl  pülverizatör kullan lmal  ve ya murla y kanma durumunda

tekrarlanmal r. Aksi takdirde tek uygulama yap lmal r.


