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Organik tarımda, 

tarımsal savaş,  

işletmede zararlıların yoğunluğunu 

azaltıcı veya bulaşmasını önleyici 

yada rekabet ettirici diğer 

organizmaların yoğunluğunun 

artmasını teşvik edici bir 

yetiştirme yönetiminin 

oluşturulmasıdır. 



• Sağlıklı bir tarımsal çevre düzeninde 

zararlılar sorun olmayacaktır. Ancak, 

sıcaklık veya nem gibi iklim unsurlarının 

değişmesi ve aşırı derecede sapmalar 

göstermesi, tarımsal uygulamalarda 

yapılan yanlışlıklar veya doğal bitki 

örtüsünün bozulması gibi nedenlerle doğal 

denge bozulabilir ve zararlılar ile ilgili 

sorunlar ortaya çıkabilir.  



• Böyle bir sorun ile karşılaşmamak için 

mümkün olduğunca doğal fauna ve florayı 

bozmadan bunların bir uyum içinde 

yaşamlarını sürdüreceği bir üretim 

deseninin oluşturulması gerekir. Özellikle 

doğal bitki örtüsünün mümkün olduğunca 

korunması önemlidir.  

 



• Üretimde hastalık ve zararlılara daha 

dayanıklı olduğu bilinen yerel çeşitlere önem 

ve öncelik verilmelidir.  

• Bir üretim döneminde yetiştirilen bitkilerdeki 

hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunlarla 

beslenen doğal düşmanlar göz önüne 

alınarak üretim ve ekim nöbeti sistemi 

yerleştirilmelidir.  



• Bunu yaparken organik tarım 

işletmesinde sorun olabilecek 

zararlılara duyarlı tür veya çeşitler ile 

dayanıklı olanlar veya bu zararlıları 

öldüren, uzaklaştıran veya 

yoğunluklarını azaltan bitkiler 

birbirlerini destekleyecek bir şekilde 

yetiştirilmelidir.  

 



• Zararlılar ile beslenen doğal düşmanların 

barındığı veya beslendiği bitkilerinde 

tarımsal çevre düzeninde doğal 

düşmanların yoğunluğunu arttırıcı bir 

şekilde yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca 

zararlılar ile rekabete giren türlerin de 

belirli bir düzen içerisinde organik tarım 

sistemine yerleştirilmesi ile zararlıların 

artması veya zarar vermesi önlenebilir. 



• Organik tarım işletmesi alanında 
bulunan tüm bitkilerde survey 
yapılarak  

• hastalık çıkışları,  

• yabancı ot,  

• zararlı böcek ve  

• doğal düşmanların yoğunlukları 
belirlenerek uygulanabilecek savaş 
yöntemleri göz önüne alınıp 
değerlendirildikten sonra en uygun 
savaş yöntemleri kullanılmalıdır. 



ÖRTÜ ALTI SEBZE 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

ZARARLILARA KARŞI ORGANİK 

TARIMDA KULLANILABİLECEK 

SAVAŞ YÖNTEMLERİ 



• Sebze seralarında biyolojik savaş stratejisi 
doğal dengenin korunması ve yararlıların 
doğal populasyonlarından yararlanılması 
olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, sebze 
çeşitlerinde bulunan zararlılar ve 
yararlıların belirlenmesi ilk adımdır. Örtü 
altı sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı 
seralarda öncelikle bulunan zararlılar 
saptanmıştır.  



• Bunlar;  

• beyaz sinek,  

• yaprak galeri güvesi,  

• kırmızı örümcek,  

• trips, 

• yaprak biti, 

• Domates pas akarıdır. 

 



• Bundan sonra her zararlının etkili olan 
doğal düşmanları belirlenmiş ve 
populasyonları izlenerek her zararlı 
üzerinde daha etkili olan doğal düşmanlar 
ortaya konmuştur. Seralarda zehir 
kullanılmaması durumunda doğal düşman 
tür ve yoğunluğunun arttığı ve zararlıların 
çoğunu baskı altına aldığı saptanmıştır.  



• Doğal düşman populasyonlarının korunması ve 

arttırılması için gerekli uygulamalar 

belirlenmiştir. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde 

yapılan çalışmalar ve bulunan savaş yöntemleri 

ile bütünleşmiş zararlı yönetimi 

yapılabilmektedir. Organik tarıma geçebilmek 

için hastalık ve zararlı böceklere karşı alternatif 

savaş yöntemlerine ve tarımsal çevre düzeninde 

uygun bitki nöbetleşmesi, ekim deseni ve örtü 

bitkisi üzerinde çalışmalara gerek vardır.  



•  Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde bulunan hastalık, 

zararlı böcek ve akar ile bunların doğal 

düşmanları haftalık kontrolleri yapılarak 

populasyonları izlenmelidir.  

• Zararlıların yoğunluklarını azaltıcı ve bunların 

doğal düşmanlarının yoğunluklarını arttırıcı 

önlemler alınmalıdır.  

• Serada devamlı salgın yapan bir zararlı olması 

halinde, bu zararlı üzerinde etkili olan yararlıların 

doğal populasyonlarının yetiştirme mevsiminin 

başında desteklenmesi ile zararlı yoğunluğunun 

mevsim başında artışı önlenmiş olur.  



• Serada, zararlıların yoğunluğu artmaya 
başladığında, serada yetiştirilen sebze 
çeşidinde her zararlıya karşı doğal etkisi 
yüksek olan ve biyolojik savaş etmeni 
olarak etkili bulunan yararlılardan biri 
kullanılmalıdır.  

• Biyolojik savaş etmeni kullanıldığında, 
biyolojik savaş için belirlenen bir ekonomik 
zarar eşiği varsa bu dikkate alınmalıdır.  

• Çünkü biyolojik etmenin uygulanması da 
besin zincirini ve doğal dengeyi etkileyerek 
doğal dengenin bozulmasına ve çevre 
kirliliğine neden olabilir. 

 



ZARARLILARA KARŞI 

KULLANILACAK SAVAŞ 

YÖNTEMLERİ 



• Yaprak galeri sineğine karşı sarı yapışkan 

tuzaklar kullanılmalıdır. Yaprak galeri 

sineklerinin tercih ettiği yazlık ve kışlık 

bitkilerde ve bazı yabani otlarda bu zararlının 

parazitoidi de bu bitkilerde yıl boyunca 

varlığını sürdürmektedir.  

Yaprak galeri sineği 



• Bu bitkiler fasulye, hıyar, lahana, 

Sarımsak, Sarı papatya, Küçük yapraklı 

düğme otu ,Dikenli eşek marulu, Horoz 

ibiği , Semizotu ve Boru Otu olup tarımsal 

çevrede bulundurulmalıdır. 

• Yaprak galeri sineklerinin yoğunluğu       

10 larva/yaprak olduğunda, Diglyphus isae 

5–30 parazitoid/10m2 oranında 

kullanılabilir.  



Beyaz sinek 
• Macrolophus caliginosus zararlıyı genellikle 

baskı altına aldığından koruyucu önlemler 

alınmalıdır. Predatörün bulunmaması halinde 

beyaz sineğin düşük yoğunluğunda 

Macrolophus caliginosus        1 adet/m2 , 

zararlının bulunduğu bölgeye dağıtılması ile 

başarılı bir savaş yapılabilir.  

 

 

 



Beyaz sineğin predatörleri 



• Beyaz sinek yoğunluğu yaprak başına 5 

adede ulaştığında Encarsia formosa 

1parazitoit/5beyaz sinek larvası oranında 

salınır.  

• Ayrıca, zararlı yoğunluğu bitki başına 2-3 

larva veya pupa olduğunda Deraeocoris 

pallens 2 avcı/1m2 olacak şekilde salım 

yapılabilir.  

 



• Bu yararlı türlerin tercih 

ettiği bitkiler (zambak, 

civan perçemi, dereotu, 

yabani havuç, kimyon, 

rezene, kişniş, üçgül, 

maydanoz, kadife çiçeği, 

nane, yonca) çevrede 

bulundurulmalıdır.  



Kırmızı örümcek 

• Kırmızı örümcek üzerinde etkili olan Stethorus 

spp., Chrysoperla carnea, Scolothrips 

longicornis gibi yararlı türlerin korunması 

gerekmektedir.  



• Bu yararlıların kışlaması ve yazlaması için 

çit ve ağaç altlarındaki yaprak 

döküntülerinin kasım-nisan arasında 

bozulmaması ve çevrede akasya, dut gibi 

kaba kabuklu ağaçların bulundurulması 

sağlanmalıdır. 

 



• Serada uygun sıcaklık ve nem olmalıdır. 

• Kırmızı örümcek yoğunluğu 5 adet/yaprak 

olduğunda, Phytoseiulus persimilis 

domateste 1/20 avcı/av;hıyarda 1/40 

avcı/av oranında salınır.  



Yaprak biti 
• Yaprak bitini baskı altında tutan 

(Coccinellidae, Cecidomyiidae vb…) türler 

korunmalıdır. Serada uygun sıcaklık ve 

orantılı nem olması sağlanmalıdır.  



• Yaprak biti,özellikle erken 

ilkbaharda zararlı olduğundan 

yararlı türlerin ilkbaharın 

başında kültür bitkilerinde 

bulunmaları sağlanmalıdır. Bu 

amaçla bu dönemde nektar ve 

ballı madde sağlayan, erken 

çiçek açan veya kışın yetişen 

bol çiçek açan kültür bitkilerinin, 

yabani otların, çit bitkilerinin ve 

ağaçların çevrede 

bulundurulması sağlanmalıdır.  

 



• Parazitoidlerin mevsim başında bulunduğu 

ancak etkisiz kaldığı dikkate alındığında, 

Aphidius colemani ile mevsim başında 

destekleyici salımlar yapılmasının uygun 

olacağı düşünülmektedir.  



• Aphidoletes aphidimyza’nın seraya çok 

geç gelmesi ve serada çok az bir süre 

bulunmasına karşın yaprak biti 

yoğunluğunu önemli oranda azalttığı 

saptanmıştır.  

 



Trips 

• Tripsler genellikle avcı türler olan Orius 

niger, Aelotrips collaris, Amblyseius spp. 

tarafından baskı altına alınmaktadır.  



Noctuidae 
• Bu zararlının yumurta ve larva 

parazitoidlerinin domateste etkili olduğu 

saptanmıştır. Bu yararlıların korunması ile 

zararlıları baskı altına alınabilir.  



Domates pas akarı 

•  Pronematus ubiguitus’un serada 

bulunması halinde domates pas akarını 

baskı altına aldığı; Macrolophus 

caliginosus’un da zararlı populasyonunda 

etkili olduğu saptanmıştır. Bu predatörlerin 

korunması için gerekli önlemlerin alınması 

gerekmektedir.  



Pis kokulu yeşil böcek 
• Zararlı entegre yönetiminin 

uygulandığı seralarda önemli bir 
zararlı konumuna gelmiştir. Bu 
zararlının yumurta parazitoitlerinin 
etkili olduğu belirlenmiştir. Yumurta 
parazitoitleri için beyaz sinekte 
belirtilen bitkilerin çevrede 
bulunmasının yanı sıra serada 
uygun nemin sağlanması 
gerekmektedir.  

   Erginler toplanarak imha edilebilir. 



Cyrtopeltis tenuis 
• Bu  tür hem yararlı hem de zararlı bir tür 

olup entegre zararlı yönetiminin 
uygulandığı seralarda önemli bir sorun 
olmaya başlamıştır. Bunun için biyolojisi, 
zararı, doğal düşmanları ve etkinlikleri 
araştırılarak bu zararlıya karşı biyolojik 
savaş olanakları araştırılmalıdır.  



• Sonuç olarak; 

• zararlı yoğunluğunun ekonomik zarar 

eşiğini aşması durumunda, yörede 

bulunan doğal düşman veya salımı yapılan 

biyolojik ajana en az yan etkisi olan 

ruhsatlı organik ilaçlar kullanılmalıdır.  

 




