
ZEYTĠN ÇĠÇEK SAP SOKANI 

(Calocoris trivialis)  
 

 
Zeytin çiçek sap sokanı ergini ve zarar Ģekli 

Tanımı ve YaĢayıĢı: 
● Genel görünüĢ itibari ile uzunca bir vücut yapısına sahiptir. 

Renk yeĢilimsi olup erkekleri diĢilere nazaran daha koyu 

renklidir. Kanatlar Ģeffaf, damarlar oldukça belirgindir. 

Abdomenin uç kısmı erkek ve diĢilerde farklı yapılıĢta olup, 

erkeklerde bu sivri bir kısımla son bulduğu halde, diĢilerde bir 

yarık Ģeklinde görülür. Yumurtadan ilk çıkan nimfler yeĢil 

renklidir.  

● KıĢı, sürgünlerde açılan yarıklar içinde yumurta halinde geçirir. 

Havaların ısınmaya baĢladığı mart sonu-nisan baĢlarında 

yumurtalar açılmaya baĢlar. Nimf ve ergin dönemleri tamamen 

zeytinde geçer. Gerek nimf ve gerekse erginler hortumlarını çiçek 

tomurcuklarına sokarak beslenirler. Bu zararlı yılda 1 döl verir. 

Zarar ġekli: 

●  Zeytin çiçek sap sokanları doğrudan doğruya bir çiçek zararlısıdır. Çiçek tomurcuklarının belirmesi ve kabarması 

ile baĢlayan zarar çiçeklerin meyve bağlamasına kadar devam eder. Zarar nimf döneminde baĢlar, ancak ergin 

döneminde oburca beslendiği için zarar daha da artar. Her iki dönemde de böcek, hortumu vasıtasıyla önce 

tomurcuğun çanak yaprağını ve daha sonra çiçek iç organlarını emerek beslenir. Çanak yaprağının emilmesi sırasında 

dairesel bir leke meydana gelir. Zaman ilerledikçe emgi yeri koyulaĢır, çiçek açılamaz, renk kahverengiye dönüĢür 

ve sonuçta da zarar gören tomurcuk kuruyup dökülür. AçılmıĢ çiçeklerde de üreme organlarının tahrip edilmesi 

suretiyle, zararı devam eder. Normal yıllarda bir çiçek salkımındaki 30-40 tomurcuktan 4-8 tanesi bu zararlıya hedef 

olmakta ve meyve bağlayamamaktadır. 

● Ayrıca ergin diĢi, yumurta koymak için genç sürgünler üzerinde ovipozitorü vasıtasıyla yaralar oluĢturmaktadır. 

Böylece sürgünler, sanki dolu vurmuĢ gibi bir görünüm alırlar. Bu gibi sürgünlerde geliĢme yavaĢlar.  

● Bu zararlı Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa Çanakkale, Ġzmir, Manisa ve Muğla ili zeytinliklerinde yaygındır. 

 

Zararlı olduğu bitkiler: 

● Ana konukçusu zeytindir. Tesadüfen zeytin altlarında bulunan otumsu bitkilerde ve civarda bulunan meyve 

ağaçlarında da görülebilir. 

 

Mücadele Yöntemleri: 

Kimyasal Mücadele: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


