
ELMA İÇ KURDU 

Tanımı ve zarar şekli 

 Kışı ağaç gövdelerinin çatlamış kabukları arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri 
kokonlar içerisinde olgun larva olarak geçiren iç kurdu larvaları, Nisan sonu-Mayıs başlarında pupa 
şekline dönüşmektedir. Mayıs ayında pupadan çıkan dişi kelebekler hava sıcaklıklarının uygun hale 
gelmesi ile yumurtlarlar. Yumurtadan çıkan larva 4-8 saat içinde meyveye girer. Larva 30-40 gün 
meyve içinde beslendikten sonra meyveyi terk eder. 

 
        

Elma iç kurdu larvası 

Mücadelesi 

Kültürel Önlemler: Elma ağaçlarının dibine dökülen meyveler toplanıp uzaklaştırılmalı, ambalaj ve 
depolama yerleri bahçe kenarına kurulmamalıdır. Bahçenin sürümüne özen gösterilmeli ve ağaç 
gövdelerine Haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılmalı, bunlara gelen larvalar 
haftalık kontrollerle imha edilmelidir.  

 

 
Oluklu mukavva tuzak 



İlaçlama Zamanı: Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yerlerde Tarım teşkilatınca yapılan 
ilaçlama ilanlarına uyulmalıdır. Tahmin ve uyarı yapılmayan  yerlerde ilk ilaçlama meyveler iri 
fındık büyüklüğünde olduğu zaman yapılır ve ilacın etki süresine göre değişmekle birlikte 20 gün 
arayla 3-4 ilaçlama yapılır. 

YAPRAKBÜKENLER 

Tanımı ve zarar şekli 

 Kışı yumurta halinde geçirirler. Yumurtaların açılması tomurcukların patlama dönemine 
rastlar. Yaprak ve çiçeklere ağ örerek veya kıvırarak zarar verdikleri gibi, tomurcuk, çiçek ve 
yaprakları yemek suretiyle, meyveleri kemirerek ürün ve kalite kaybına sebep olurlar. 
 

     
            Yaprakbüken yumurta paketi                                            Yaprakbüken larva     
 

 
Yaprakbüken zararı 

Mücadelesi  

 Mekanik Mücadele: Kışın veya budama yapılırken çoğunlukla gövde ve kalın dallar 
üzerinde yumurta paketleri ezilerek yok edilmelidir. Ancak parazitli (siyahlaşmış) yumurta paketleri 
ezilmemelidir. 
 İlaçlı Mücadele: Kışın ağaç başına 5 adet yumurta paketi saptanan veya ilkbaharda çiçek 
buketlerinde larva ile bulaşma oranı %5’i geçince ilaçlama gereklidir. En uygun ilaçlama zamanı 
pembe çiçek tomurcuğu dönemidir.  
 
 



YAPRAK BİTLERİ 

Tanımı ve zarar şekli 

 Elmada zarar yapan yaprak bitleri; yeşil, gri ve kırmızı gal yaprak bitleri olup en yaygın olanı 
Elma yeşil yaprak bitidir.  
Taze sürgün, genç yaprak ve yaprak sapları üzerinde beslenmeleri sonucu sürgünlerde kısalma ve 
yapraklarda kıvrılmalar görülür.  
 

     
Elma yeşil yaprak biti                                     Elma gri yaprak biti      

 

   
E.Kırmızı gal yaprak biti 

 
 Birçok doğal düşmanı vardır. En önemlisi “C. septempunctata” dır. 
 C. septempunctata larvası hayatı boyunca 1000 adet yaprak biti, 1000-2000 adet Kırmızı 
Örümcek, ergini ise 9000 adet yaprak biti yer.                          
 Faydalı böceklerin yoğun olduğu bahçelerde seçici ilaçlar tercih edilmelidir. 



 

       
                                   C. septempunctata                                           Chrysopa ergini                   
         

 
                                              Chrysopa larvası 
 
 
 

Mücadelesi  

İlaçlama Zamanı: Elma yeşil yaprak bitine karşı, yapraklı dönemde 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün 
görüldüğü zamandır.  
Gri ve Kırmızı gal yaprak bitine karşı pembe tomurcuk dönemi veya çiçek taç yapraklarının 
döküldüğü dönemde; gri yaprak biti için 100 sürgünde 1 koloni, Kırmızı gal yaprak biti için 100 
sürgünde 5 koloni görüldüğü zamandır. 
 

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER 

Tanımı ve zarar şekli 

Kırmızı örümcekler, bulundukları bitkinin bitki öz suyunu emerek, yaprakların kuruyup 
dökülmesine, dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına sebep olurlar.    
 



          
Avrupa kırmızı örümceği                                                K.Örümcek Predatörü 

 

 
Kırmızı örümcek zararı      

 

İlaçlama zamanı 

 Doğal düşmanların korunması ve ilaçlama sayısının en aza düşürülmesi amacıyla; birinci 
ilaçlama; yoğunluk yaprak başına 8-10 akar olmadan yapılmamalıdır.  
 Kırmızı örümceklere karşı kullanılan ilaçların bağışıklık oluşturmaması için aynı ilaç üst üste 
kullanılmamalı, ilaçlama yapılırken yaprakların alt yüzeylerinin ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. 
İlaçlamada yüksek basınçlı pülverizatörler kullanılmalıdır. 

ELMA PAS AKARI 

Tanımı ve zarar şekli 

Gözle görülmeyecek kadar küçük zararlılardır. Bitki öz suyunu emerek, yaprakların içeri 
doğru kıvrılıp küçük kalmasına ve meyve  dökülmesine, dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına 
sebep olurlar.  



 
       
 Mayıs ayından sonra şüpheli ağaçlardan numune alınarak binoküler mikroskop veya ışıklı lup 
ile kontrol ettirilir. Mücadeleyi gerektirecek yoğunluk varsa kükürtlü akarisitler kullanılarak ilaçlı 
mücadele yapılır.. Böylece pas akarı ve kırmızı örümcek ile aynı anda mücadele edilmiş olur. 
 

KAHVEREGİ KOŞNİL 

 Tanımı ve zarar şekli 

 Zararlının larvaları yaprak, dal ve sürgünlerde, dişileri, dal ve sürgünlerde bitki özsuyunu 
emmek suretiyle zarar yaparlar. Emgi zararından başka salgıları ile ballık oluştururlar. Her iki zarar 
sonucu sürgün ve dallar gelişemez, yapraklar zamanından önce dökülür, ağaç zayıflar, meyve verimi 
ve kalite düşer. 

 

 Mücadelesi 

Yoğun bulaşık dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır.  
 Mayıs ve haziranda yapılan kontrollerde 10 cm’lik bir dalda, altında yumurta bulunan  en az 
üç adet dişi koşnil görülmesi ilaçlamayı gerektirir.  
 En uygun ilaçlama zamanı Haziran sonu-Temmuz başıdır.  
 
 



İKİ KABARCIKLI KOŞNİL 

Tanımı ve zarar şekli 

 Larvaları yaprak ve genç sürgünlerde, dişileri ince dallarda; hortumunu sokarak bitki öz 
suyunu emmek suretiyle zarar yaparlar. 
 

 
      

Mücadelesi  

 Mayıs ve Ağustos ayları içinde ilaçlı mücadele yapılabilir. 
 Elma iç kurdu mücadelesinin düzenli yapıldığı bahçelerde bu zararlıya karşı ayrıca ilaçlama 
yapmaya gerek yoktur. 
 
 

YAPRAK GALERİ GÜVELERİ 

Tanımı ve zarar şekli 

 Yaprak galeri güvelerinin larvaları, yaprağın iki epidermisi arasında beslenmek suretiyle 
zararlı olurlar. Yaprak arasında açtıkları galerilerin şekilleri türlere göre değişir. Yoğunluğun fazla 
olması durumunda, ağaçlarda gelişme gerilemesi, yaprak dökümü, verim ve kalite kaybı olur.  
 

       
                    Elma yaprak oval G.G.                                              Kiraz yaprak G.Güvesi           
                                               



 
Elma yaprak G.Güvesi 

 

Mücadelesi 

 Kültürel önlem olarak kuru yapraklar toplanıp yok edilmeli, toprak sürülmelidir. 
 Nisan ortalarından itibaren yaprak başına ortalama 4 adet canlı larva varsa ; Nisan-Mayıs ortalarında 
bir ilaçlama, Temmuz-Ağustos ortalarında bir ilaçlama ve Eylülde bir ilaçlama yapılmalıdır.  
 

ELMA GÖVDE KURDU 

Tanımı ve zarar şekli 

Elma ağaçlarının gövde ve kalın dallarının kabuk ve kabuk altı kısmında beslenerek zararlı olur. 
Zamanla ağaçta gelişme gerilemesine, yaprak dökülmesine, meyvede kalite kaybına ve  hatta ağacın 
kurumasına neden olur. 
 

 
Gövde kurdu ergini 

 
 



 
Gövde kurdu zararı 

 

Mücadelesi 

Kültürel önlemler 
Bakım işleri tam yapılmalı, ağaç güçlü bulundurmalı, ağaçları yaralamamaya özen göstermeli, ağaç 
kabuklarındaki larvalar kış döneminde bıçakla temizlenmeli ve açılan yaralar macunla 
kapatılmalıdır. 

Biyoteknik mücadele 
Besi tuzakları kullanılarak gövde kurdu erginleri toplanıp imha edilebilir. 
Bunun için; Haziran ayından itibaren 5 ağaca bir adet olmak üzere pekmezli besi tuzağı en az iki yıl 
üst üste asılmalıdır.  
Besi tuzağının hazırlanması 
1 Lt. karışım için;  1 kısım pekmez + 5 kısım su + 2-3 gr. Ekmek mayası karıştırılır. Hazırlanan 
karışım ergin uçuş periyodu süresince (Haziran-Temmuz) dallara asılan kaplara konulup eksildikçe 
tamamlanır. 
 İlaçlı mücadelede, ağaçların gövde ve kalın dalları her yeri ıslanacak şekilde yapılmalıdır. 
 



 
Pekmezli besi tuzağı 

 

 
Yakalanan G.Kurdu ve Y.Büken erginleri 

 
İlaçlı mücadelede, ağaçların gövde ve kalın dalları her yeri ıslanacak şekilde yapılmalıdır. 



SAN-JOSE KABUKLU BİTİ 

Tanımı ve zarar şekli 

İç karantinaya tabi önemli bir zararlıdır. Ağaçların gövde, dal ve meyvelerinde bitki öz 
suyunu emerek beslenirler. Tedbir alınmaz ise ağaçları kurutur.  

 

 
 

 
      

Mücadelesi 

Kültürel önlemler 
Bakım işleri tam yapılmalı, bulaşık ağaçlar kısa budanarak budama artıkları yakılmalı, bahçe 
kurulurken temiz fidan kullanmalı, bulaşık ağaçlarda kullanılan sırıklar, temiz ağaçlarda 
kullanılmamalı ve bulaşık ağaçlardan aşı gözü ve kalemi alınmamalıdır.  
 İlaçlı mücadelede, kış ve yaz ilaçlaması yapılabilir. 



BAKLA ZINNI 

Tanımı ve zarar şekli 

 Meyve ağaçlarının çiçek ve tomurcukları ile beslenmekte, önlem alınmadığında % 100 zarar 
yapmaktadır. 

 
     
 

Mücadelesi 

• Zararlı ile ilaçlı mücadelede başarı oranı çok düşüktür. 
• Zararlının yoğun olduğu küçük bahçelerde ağaçların altına çarşaf serilerek ağaçlar silkelenip, 

toplanan erginler imha edilmelidir.  
• Zararlı görülmeye başlayınca ağaç aralarına dekara 3-5 adet içi su dolu mavi renk kaplar 

(plastik leğen, kova, kasa vs.) konularak erginler toplanmalıdır. İçi su dolu mavi kaplar 
ağaçlar çiçek açmadan 20-25 gün önce konursa ergin böcek zararı daha az olmaktadır. 

 

 
Bakla zınnı erginlerini toplamak üzere yurt dışında üretilen funnel tuzaklar başarılı olsa da 

pahalı olmaları nedeniyle tercih edilmemektedir. 



HAZİRAN BÖCEĞİ 

Tanımı ve zarar şekli 

Halk arasında manas, kadı lokması, kök kurdu gibi isimlerle anılan zararlı özellikle 
fidanlıklar için çok önemlidir. Fidanın kökünde 1 larvanın bulunması, o fidanın büyük zarar 
görmesine ve hatta kurumasına neden olmaktadır. 
            Kiraz, elma, armut, erik, ayva, şeftali sevdiği konukçulardır. Bulunduğu yerde ağaç kökü 
yoksa sebze, tarla bitkileri, yabancı otlar ve hatta süs bitkilerinin köklerini yiyerek kurumalarına 
neden olurlar. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ve  humuslu topraklarda daha fazla zarar 
yapar. 

 
Haziran böceği ergini 

 

 
Haziran böceği larvası 

Doğal Düşmanları 
            Bu zararlının bilinen en önemli doğal düşmanları; hem larvaları, hem de alacakaranlıkta uçan 
erginleri yiyen çeşitli kuş türleridir. 



Mücadelesi        

Kültürel önlemler  
-Fidanların sulama, gübreleme gibi bakım işlemleri zamanında ve tam olarak yapılmak suretiyle 
sağlıklı olmaları sağlanmalıdır. 
-Bu zararlılarla bulaşık fidanlıklarda, kullanılacak çiftlik gübresi önce ilaçlanıp, iyice karıştırıldıktan 
sonra, açıkta bekletilmeden toprağa karıştırılmalıdır. 
-Yumurta bırakmak için, hububat ekili ve yabancı otlu olan yerleri tercih ettikleri için bahçeye, ara 
tarım şeklinde hububat ekilmemeli, özellikle  temmuz ve ağustos aylarında ot temizliğine özen 
gösterilmelidir. 
-Bahçe sonbaharda 20-30 cm derinliğinde sürülerek, larvaların açığa çıkması ve kuşlar tarafından 
yenilmesi sağlanmalıdır. Mayıs ayında 15-20 cm derinliğinde sürülerek, toprakta bulunan pupalar 
tahrip edilmelidir.  

Mekanik mücadele 
Böceklerin uçuş dönemi olan temmuz ayında, geceleri erginler ışık tuzakları ile toplanarak 

öldürülmelidir.  

Kimyasal mücadele 
İlkbaharda, 0-20 cm toprak derinliğindeki toprak sıcaklığı 9-10°C‘ye ulaşıp, larvalar faaliyete 

başladığı zaman, Sonbaharda ise, yörelere göre değişmekle birlikte, ilk yağmurlardan sonra, larvalar 
toprak yüzeyine yakın olduğu zaman (genellikle eylülün ikinci yarısında) bir ilaçlama yapılabilir. 
Ancak önemli olan ilkbaharda yapılacak ilaçlamadır.  

Kullanılacak ilaç, 30 cm’lik toprak derinliğini ıslatacak miktardaki su içinde karıştırılır ve bir 
süzgülü kova yardımı ile toprağa verilir. Bir başka kullanım şeklinde ise, kullanılacak ilaç miktarı, 8-
10 misli nemli toprak ile karıştırılarak, taç izdüşüm alanına dağıtılır. Sonra toprak, bir bel veya çapa 
ile karıştırılarak, ilacın 20-30 cm derinliğe inmesi sağlanır. Daha sonra ilaçlanan saha sulanır. 
İlaçlama sırasında toprağın tavında ve keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. 

TARLA FARELERİ 

Tanımı ve zarar şekli 

 Bütün kültür bitkilerinde zarar yapan tarla fareleri, Meyve ağaçlarının kök boğazını  
kemirmek suretiyle zarar yaparlar.  
 

 
Fare zararı 



Mücadelesi 

Ağaçların dipleri kışa girerken otlu  bırakılmamalı, toprak işleme ve kapan kullanma ile 
yoğunluk düşürülmelidir. Kedi, köpek, yılan ve yırtıcı kuşlar gibi doğal düşmanları korunmalıdır.  

 Tarla faresi için zehirli yem uygulaması yaparken; Bahçedeki fare delikleri kapatılmalı, üç 
gün sonra işlek deliklere, el değmeden, 5-6 tane zehirli buğday bırakılmalı, uygulamadan 3-5 gün 
sonra ilaçlanan alan kontrol edilerek, ölü fareler toplanıp derin bir çukura gömülmelidir. 

 Zehirli yem evcil hayvan ve faydalı kuşları öldürdüğü için, serperek kullanılmamalı ve açıkta 
bırakılmamalıdır. 
 
 
 


