
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI     CİLT III 

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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CİLT III    SEBZE ZARARLILARI  

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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   ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                            CİLT III 

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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