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Proje Özeti : Türkiye iklim ve toprak özellikleri bakımından süs bitkileri 
yetiştiriciliğine uygun ve birçok süs bitkisinin gen kaynağı 
konumundadır. Türkiye'den 52 ülkeye süs bitkileri ihracatı 
yapılmakta ve bitkisel ürünler içinde yıllık en büyük ihracat 
artışını süsbitkileri oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nden sonra 
en fazla kesme çiçek üretim alanına sahip bölge Ege Bölgesi’dir. 
Bölge’de İzmir ili 3662.74 da alan ile ilk sırada yer almaktadır. 
İzmir ilin de 1975 yılından itibaren kesme çiçek üretimi 
yapılmaya başlanmış olup, mevcut süs bitkileri üretim 
alanlarının yaklaşık % 49’u seralarda yetiştirilmektedir. 

Seralarda zararlıların gelişmesi için uygun ortamın oluşması 
nedenleriyle, Thysanoptera takımına bağlı zararlılar ile ilgili 
sorunlar yaşanmaktadır. Bu zararlılardan en önemlileri 
Frankliniella occidentalis (Pergande) ve Thrips tabaci 
Lindeman‘dir. F. occidentalis karantina zararlılarından olup, 
ihracata gönderilen süsbitkilerinde de sorun oluşturmaktadır. 

Yapılacak olan bu çalışma ile örtüaltı kesme çiçek üretim 
alanlarındaki F. occidentalis ve T. tabaci türlerinin, farklı örtüaltı 
kesme çiçeklerindeki popülasyon değişimleri ve bulaşma 
oranlarını ortaya koymak amacıyla İzmir ili Balçova, 
Güzelbahçe, Menderes, Narlıdere, Seferihisar ve Urla 
ilçelerinde 2016 yılında her ilçeden en az 5 sera olmak üzere 
toplam 30 seraya gidilerek survey çalışmaları yapılacak ve 
kesme çiçek türlerine göre zararlı yoğunlukları belirlenecektir. 
2017-2018 yıllarında ise popülasyon değişimi ve bulaşıklık 
oranına yönelik örnekleme çalışmaları yürütülecektir. Söz 
konusu zararlıların yoğun olduğu, en az 4 ilçede, en az 4 farklı 
kesme çiçek türünde ve ilçenin farklı yöneylerinden en az 4 
serada, her hafta sayım ve örnekleme yapılarak popülasyon 
değişimi, dikim sonrası, çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve hasat 
öncesi dönemleri olmak üzere toplam 4 farklı dönemde ise 
bulaşma oranı belirlenecektir. 

Söz konusu zararlıların bitkide bulunduğu dönem ve 
yoğunluğunun saptanmasıyla, uygun fenolojik dönemde 
mücadeleye karar verilebilmesi için veri sağlanacaktır. Böylece, 
seralarda F. occidentalis ve T. tabaci türlerine karşı yapılan 
gereksiz ilaçlamaların önüne geçilecek, daha sağlıklı ürünler 
elde edilebilecektir. 

 

 


