
TURUNÇGĠLLERDE YAPRAKPĠRELERĠ 

(Empoasca spp.) 

 
 

 
     Yaprakpiresi ergini 

  
    Yaprakpiresi zararı 

Tanımı ve YaĢayıĢı: 

• Erginleri genellikle 3-4 mm boyunda narin yapılı, yeĢil renkli küçük 

böceklerdir. 

• Erginleri  aktif olup kolaylıkla sıçrar ve uçarlar. Ergin ve nimflerin yan olarak 

yürümeleri çok karakteristiktir. 

• KıĢı ergin halde ve yere dökülmüĢ yaprakların altı, ağaç veya asma kabukları 

altları veya yarıklar arasında geçirirler 

• Yıl boyunca yabancı otlarda ve diğer ürünlerde beslenen zararlı yaz sonu-

sonbahar baĢında meyvelerin olgunlaĢmaya baĢladığı dönemde turunçgillere 

gelirler. Turunçgiller üzerinde genellikle döl vermezler, sadece beslenip 

kıĢlama yeri ararlar.  

 

Zarar ġekli ve Ekonomik Önemi:  

• Yaprak pireleri turunçgiller içerisinde özellikle portakal ve mandarin 

çeĢitlerinde önemli derecede zarara neden olur.  

• Meyvelerdeki emgi sonucu ise meyve kabuğundaki hücrelerden yağ 

salınmasına neden olurlar. Bunun sonucu olarak kabukta lekeler ortaya çıkar 

meyveler gerçek rengini alırken emgi yerleri açık yeĢil veya sarı renkte kalır. 

Bu tür meyvelerin satıĢ değeri emgi lekelerinin yoğunluk derecesine göre 

önemli derecede düĢer. 

• Pamuk ve mısır tarlalarına yakın bahçelerde daha çok zararlı olurlar. 

 
Zararlı Olduğu Bitkiler:  

• Pamuk, fasulye, bakla, börülce, susam, mısır, yonca, domates, patlıcan, 

patates, Ģeker pancarı, turunçgiller, asma olmak üzere birçok kültür bitkisinde 

ve yabani bitkilerde zarar yapar.  

Mücadele Yöntemleri: 

Kültürel Önlemler: 

• Budama, gübreleme, sulama toprak iĢlemesi gibi bakım iĢlerinin zamanında ve uygun bir Ģekilde yapılması 

gerekir. Özellikle turunçgil bahçelerinde yabancı ot kontrolüne ve temizliğine önem verilmelidir. Pamuk ve 

sebze ekim alanları yakınında turunçgil bahçeleri kurulmamalıdır. 

Fiziksel Mücadele: 

• Meyvelerde renk dönümü baĢlamadan önce, takriben ağustos sonu eylül baĢında her ağacın 4 yönünden toplam 

10‟ar meyve olmak üzere her 25-30 dekarlık bahçede değiĢik yerlerde 25 ağaçtan 250 meyve üzerindeki emgi 

lekeleri sayılır. Ortalama 1 cm çapındaki lekeler tek leke kabul edilir. Çok küçük lekelerin 2-3 tanesi 1 leke, 

birleĢik büyük lekeler ise cm² alanına göre leke adedi belirlenir. Bahçe büyük ise 25-30 dekarlık parseller 

halinde yukarıda anlatıldığı Ģekilde sayımlar tekrarlanır. Bir önceki yıl hasat zamanı meyvelerdeki lekelenmeler, 

sürvey yapılan ünitelerdeki ot ve ağaç üzerindeki yaprakpiresi populasyonu da göz önüne alınarak, sürvey 

yapılan bahçede her bir  ünitede bir leke görülür, görülmez (toplam 250 meyve üzerinde 1 emgi lekesi) mücadele 

yapmaya karar verilir. Hazırlanan çözelti ağaçların dıĢ yeĢil aksamını kaplayacak Ģekilde püskürtülür. Bu 

uygulamanın bir kere yapılması yeterlidir. Limon ve greyfurtların meyvelerinde lekelenme söz konusu 

olmadığından mücadele gereksizdir. 

 

Kimyasal Mücadele:  

● Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine baĢvurulmalıdır. 

 


