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Proje Özeti : Dünyanın önde gelen domates (Lycopersicon esculentum Mill.) 
üreticisi ülkelerinden olan Türkiye domates üretiminde Çin, 
Amerika ve Hindistan’dan sonra 4. sırada yer almaktadır.  
Domates Türkiye’de ihracatı yapılan yaş meyve ve sebzeler 
içinde gerek miktar, gerekse değer olarak ilk sırada yer 
almaktadır. Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde üretimi kısıtlayan 
hastalık ve zararlı sayısı oldukça fazladır. Lasioptera sp. 
(Diptera:Cecidomyiidae) yeni bir zararlı olarak Ege Bölgesi’nde 
2012 yılı sonunda Muğla İlinin Fethiye İlçesi Kumluova 
beldesinde   örtüaltında yetiştirilen  domateslerde saptanmıştır. 
Zararlı yaprak ve koltuk alınan yerlerdeki yaralardan içeriye 
girip gövdede doku içinde beslenmekte, bitkinin besin ve su 
alımının durmasına bitkinin zayıflamasına neden olmaktadır. 
Yoğun zararlanmada gövdenin kırılmasına da sebep olarak 
üretimin azalmasına yol açmaktadır. Muğla ili Ortaca ilçesinde 
ise serada domatesin gövdesindeki zararın yanı sıra meyvesinde 
de saptanan Lasioptera sp.’nın mücadelesinde sorunlar 
yaşanmış ve Entegre Mücadele programları sekteye uğramıştır. 
Daha önce Yunanistan’da sonrasında Türkiye, Romanya ve 
Japonya’da da saptanan zararlıyla ilgili herhangi bir kayıt 
bulunmamaktadır. Tür bazında tanısı yapılamayan Lasioptera 
sp.’nın domates için yeni bir etmen olduğu düşünülmektedir.  
Domatesin meyvesinde de beslendiği için ayrı bir önem taşıyan, 
ülkemizin domates ihracatını sekteye uğratma potansiyeli olan 
zararlı ile ilgili temel bilgilerin edinilmesine gereksinim 
duyulmuştur.  2013 yılı Bitki Sağlığı Program Değerlendirme 
Toplantısında Ege Bölgesi’nde konunun çalışılması kararı 
alınmış ve kurumumuz görevlendirilmiştir. Yürütülecek bu 
çalışmada yeni bir zararlı olan Lasioptera sp.’nın Ege 
Bölgesi’nde örtüaltı domates yetiştiriciliğindeki yayılışı ve zarar 
durumu, doğal düşmanlarının belirlenmesi ve mücadelesine 
yönelik kritik biyolojik dönemlerinin saptanmasının yanı sıra 
zararlıya karşı farklı renkte yapışkan tuzakların etkinliğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmanın birinci yılında 
Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya ve Muğla illerinde sürvey 



yapılarak, yaygınlığı, zarar durumu ve doğal düşmanları 
belirlenecek, tür tanısı için de Cecidomyiidae örnekleri 
toplanacaktır. İzleyen iki yıl süresince de Muğla İli Fethiye ve 
Ortaca ilçelerinde ilkbahar ve sonbahar örtüaltı domates 
yetiştiriciliği döneminde populasyon yoğunluğu izlenerek 
mücadelesine yönelik kritik biyolojik dönemler saptanacaktır. 
Alternatif mücadele yöntemi olarak erginlere karşı farklı 
renkteki görsel yapışkan tuzaklar denenerek tuzakların etkinliği 
belirlenecektir. Ayrıca bu çalışma ile Ülkemiz için yeni olan 
zararlının karantina açısından durumu belirlenecektir. 

 

 


