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Giriş
Peyzaj sahalarında mevcut yada yeni dikimi yapılan bitkilerin sağlıklı bir şekilde bü-

yümesini ve gelişmesinin devamını sağlamak ana hedeftir. Bundan dolayı hastalık,zarar-
lı ve yabancı otlarla mücadele önem arz eder. Son yıllarda çevre ve insanı tek bir sistem
olarak gören sürdürülebilir peyzaj önem kazanmaktadır. Bu amaçla Entegre Mücadele
(Integrated Pest Management-IPM) sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerde, insan ve
çevre sağlığı yönünden peyzaj alanında kullanılan zirai ilaçlarının olumsuz etkilerine kar-
sı değişik önlemler alınmalıdır.Bununla ilgili çalışmalar hızla artmaktadır. 

Bitki korumada uygulamalar koruyucu olarak yapılmalıdır. Zararlı etmenler ortaya
çıkmadan kimyasal mücadele dışı önlemler alınması çevre kirliliği açısından önemlidir.
Ancak bitki koruma çalışmalarında kimyasal mücadele yöntemi genellikle zorunluluk
halinde yapılmalıdır.Peyzaj bitkilerini korumak için kullanılan ilaçların NE KADAR NE
ŞEKiLDE ve NE ZAMAN uygulanması gerektiğinin iyi bilinmesi ve bu ilaçlarının olum-
suz etkilerinden korunmak için de bilinçli bir uygulama yapılmasına gerek vardır. 

1. ZIRAI MÜCADELENIN GENEL TANIMI VE ÖNEMI
Bitki korumanın amacı; peyzaj bitkilerini hastalıkların, böceklerin, yabancı otların,

ve benzeri zararlı organizmaların etkilerinden korumak ve sağlıklı olarak yaşamını de-
vam ettirmektir Bitkilerin hastalık,zararlı ve yabancı otlardan korunmasına zirai mücade-
le denir.

Peyzaj bitkilerinde zarar meydana getiren organizmalar içinde zararlılar adı altında
toplanan hayvansal organizmalar: böcek, akar, nematod, salyangoz, sümüklü böcek, ke-
mirgenlerdir. Bu organizmalar süs bitkilerinde, kemirip yemek, bitki özsuyunu emmek,
bitki dokularını çürütmek, bitki hastalık etmenlerini sağlam bitkilere taşıma ve salgıları
veya pislikleri ile ürünleri kirletmek, kaliteyi düşürmek, özellikle iç ve diş mekan bitki-
lerinin dekoratif özelliğini kaybetmesine sebep olmakla beraber ekonomik zarara neden
olurlar.

Günümüz modern zirai mücadele anlayış ve çalışmalarında organizmaların diğer or-
ganizmalar ve etkenler ile ilişkilerini irdeleyip, aralarındaki ilişki zincirini bozmadan, za-
rarlı populasyonlarını iç ve dış mekan süs bitkilerinde ekonomik zarar yapamayacak dü-
zeyde tutmak esastır. Entegre bir anlayış ile ve bir program dahilinde zirai mücadele ça-
lışmaları ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda değişik mücadele yöntem-
lerinden yararlanılmaktadır. 

Tüm mücadele yöntemlerinden özellikle çevreye zararsız veya en az zararı olacak
mücadele yöntemlerine başvurulur. Tarımsal mücadele çalışmalarında kompleks düşün-
ce, bir bitkide zararlı ve yararlıların, çevrenin birer bütün halinde düşünülmesi demek-
tir. Bunun için tüm organizmaların varlığını belirli düzeylerde korumak gereklidir. Böy-
lece doğal denge büyük ölçüde korunmuş ve zararlıların populasyonları en aza indiril-
miş olur. 
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2. SÜS BITKILERINDE ZARARLI OLAN ETMENLER 
• Hastalıklar

A-Mantarlar
B-Bakteriler
C-Virüsler

• Zararlılar
A-Böcekler
B-Akarlar
C-Salyangozlar
D-Danaburnu
E-Kemirgenler

• Yabancı Otlar
A- Çim Alanlar
B- Sert Zeminler

3. ZARARLIYA KARŞI SAVAŞIN İLKELERI 
Zirai mücadele denilince süs bitkilerinde veya onların ürünlerinde zararlı olan böcek

ve diğer hayvansal organizmaların meydana getirecekleri zararları önlemek, yada azaltma
amacı ile populasyonlarını ekonomik zarar seviyesinin altına düşürebilmek için uygula-
nan yöntemler anlaşılır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle doğal denge ve ekonomik za-
rar eşiği göz önünde tutulması gerekir.

3.1. Doğal Denge 
Doğada organizmalar birbirleri ile belirli bir ilişki içinde yaşarlar. Bu ilişki bir beslen-

me ilişkisidir ve çok sayıda halkadan meydana gelmiştir. Zararlı ve yararlı organizmalar
doğada bir arada ve belirli bir denge içinde bulunurlar. Doğal denge adı verilen bu siste-
min bir kefesinde zararlıların, diğer kefesinde yararlıların bulunduğu teraziye benzetile-
bilir. Dışarıda herhangi bir müdahale yapılmadığı sürece bu terazi sürekli dengededir.
Bitki çeşidi veya şeklinin değiştirilmesi, doğal afetler, ormanların azalması, uygun olma-
yan savaş yöntemlerinin uygulanması bu dengenin bozulmasına neden olur. Bu bozulma
yararlıların aleyhinedir. Çünkü yararlılar besin açısından zararlılara da bağlıdır. Bu karşı-
lıklı yaşam ilişkisine doğal denge adı verilir. Yukarıdaki etkenlerden doğal afetlerin dışın-
da olanların tümü insanları neden olduğu etkenlerdir. Ülkemizde zirai mücadele uygu-
lamasının bilinçsizce yapılıyor olması ve biyolojik mücadeleye önem verilmemesi netice-
sinde birçok yararlı tür yok olmaktadır. 

3.2. Ekonomik Zarar Seviyesi
Herhangi bir zararlının ekonomik zarara neden olan en düşük populasyon yoğunlu-

ğuna Ekonomik Zarar Seviyesi adı verilir. Zararlı populasyonun bu seviyeye ulaşmadan
herhangi bir savaş yöntemi uygulanarak populasyon artışının engellenmesi gerekir. Bu
durumda uygulanması sonucunda elde edilecek yarar, uygulama için sarf edilen masraf-
tan daha yüksektir. 
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3.3. Ekonomik Zarar Eşiği 
Herhangi bir zararlının artan populasyonu karşısında ekonomik zarar seviyesine

ulaşmadan populasyonu düşürme girişimlerinin gerekli olduğu noktadır. Kısaca belirte-
cek olursak zararlıya karşı savaşın gerekli olduğu en düşük zararlı populasyonudur. 

Bitkilerin genç dönemlerinde herhangi bir zararlının EZE seviyesi genellikle düşük-
tür. Çünkü bitki genç dönemde zararlıda daha çok etkilenir. Bu özellikle tek yıllık bitki-
ler için daha da önemli bir husustur. 

3.4. Önceden Tahmin Ve Erken Uyarı
Herhangi bir zararlının salgını dolayısıyla uygulanacak mücadelenin zamanı önceden

tahmin edilebilir. Böylece erken uyarı sayesinde mücadele daha etkin yapılabilir. Bu ön-
ceden tahmin yöntemleri:

• Kısa süreli tahmin: Tuzak veya örneklemeler ile gerçekleştirilir. Sık olarak yapılan
gözlem ve sayımlar ile zararlının zararına başlayacağı zaman hakkında tahminde bulunu-
labilir. 

• Uzun süreli tahmin: Zararlının populasyonu üzerine değişik etkenlerin etkileri ele
alınarak aralarındaki ilişkiden zararlının zararlı olacağı zaman önceden kestirilebilir. Her
hangi bir zararlı için geliştirilecek yöntem herkes tarafından kolayca uygulanabilecek bir
yöntem olmalıdır. 

3.5. Tarımsal Savaşa Karar Vermede Rol Oynayan Etmenler 
Bir zararlıya karşı mücadelede en önemli konu savaşa karar verirken göz önünde bu-

lundurulacak faktörlerin belirlenmesi ve bunları doğru olarak gözlenmesidir. Bu faktör-
ler yedi başlık altında toplanır 

• Zararlının türü,
• Zararlının biyolojisi,
• Bitkinin çeşidi,
• Bitkinin fonolojisi,
• Doğal Düşmanlar,
• İklim faktörleri,
• Ekonomik zarar eşiğidir.

4. ZARARLILARA KARŞI SAVAŞ YÖNTEMLERI 
Zararlılara karşı mücadele yöntemleri 7 grup altında toplanır. Bitkide herhangi bir

zararlıya karşı mücadele de bu yöntemlerden biri veya bir kaçı birlikte uygulanabilmek-
tedir. 

• Kültürel mücadele
• Mekaniksel mücadele
• Fiziksel mücadele
• Biyoteknik mücadele
• Biyolojik mücadele
• Kimyasal mücadele
• Entegre mücadele
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4.1. Kültürel Önlemler
Bu savaş yöntemi zararlının yaşamalarını güçleştiren, çoğalmalarını azaltan veya en-

gelleyen tarımsal işlemleri içeren savaş yöntemidir. Zararlılara karşı savaşta öncelikle kül-
türel önlemlerden yararlanılır. Burada amaç zararlının öldürülmesi yani tedavi değil, ön-
ceden alınan önlemler ile kültür bitkilerini zararlının zararından korumaktır. Kültürel
önlemler genellikle ucuz uygulamalar olup, çoğunlukla bilinen ve uygulanan tarımsal
yöntemlerdir.Ekim zamanı, kuvvetli ve sağlam bitkiler yetiştirmek, uygun toprak ve yö-
ney seçimi, bitki artıklarının ve yabancı otların yok edilmesi, dayanıklı bitki tür ve çeşit-
leri yetiştirmek, ekim ve dikim zamanının ayarlanması, münavebe, toprak hazırlama,or-
tama uyan bitki çeşitlerini tespit etme, sulama, gübreleme ve budama gibi faaliyetlerin
tekniğine uygun olarak yapılması “Kültürel Önlemler” olarak kabul edilmektedir. 

4.2. Mekaniksel Mücadele 
Mekaniksel olarak zararlıları yok edebilmek, yada zarar yapmalarını önlemek için el,

araç yada makineler kullanarak yapılan mücadele şeklidir. 

4.2.1. Ezme 
Yoğun olarak bulunan bazı zararlıların, el veya tel fırça ile ezilmek suretiyle populas-

yonları düşürülebilir. Örneğin ağaçların gövdelerinde odun dokusunda galeri açarak za-
rar yapan ağaç sarı kurdu, ağaç kızıl kurdu larvalarının galerilerine tel sokularak öldürül-
mek suretiyle populasyonları azaltılır. Ayrıca çam kese böceğine karşı ağlar kesilip ezil-
mek suretiyle larvaların ölmesi sağlanır. 

4.2.2. Toplama 
Özellikle grup halinde yaşayan zararlıların kendileri bulundukları bitki organları ile

birlikte kesilip toplanarak zararlıların önüne geçilebilir. Örneğin Çam kese tırtılı ve altın
kelebek gibi zararlılar kış aylarında grup halinde bulundukları keselerin, üzerindeki bit-
kileri dalları ile birlikte kesilerek gömülmesi, bitkilerden uzaklaştırılması veya yakılması
suretiyle öldürülür. Bu yöntem söz konusu zararlılara karşı uygulanabilecek en etkili sa-
vaş yöntemidir. 

Bazı böceklerin grup halinde bulunan yumurtaları da bulundukları bitki aksamı ile
birlikte kesilip toplanarak populasyonları düşürülebilir. Örneğin Kambur üçgen böceği
yumurtaları bu şekilde imha edilebilir. Elma iç kurdu gibi zararlıların zarar görmüş mey-
veleri yere dökülürler bu meyveler bahçelerden toplanıp derin çukura gömülmek sure-
tiyle zararlı populasyonları azaltılmış olur. 

4.2.3. Engelleme 
Zararlıların meydana getirecekleri zararları hendek, çit, örtü ve bazı ürkütücü araç-

lar ile azaltma mümkündür. Örneğin domuzlara karşı hendek kazma veya çit gerilerek
zararları önlenir. 

4.2.4. Tuzaklar ile Yakalama 
Tuzaklar böceklerin yönelimlerinden ve bazı davranışlarından yararlanma amacı ile

geliştirilmiş yakalama araçlarıdır. Tuzaklar bitki koruma çalışmalarında sıkça kullanılan
araçlardır. Böceklerin Biyolojisinin incelenmesi populasyon yoğunluğunun belirlenme-
sinde, göçlerin izlenmesinde tuzaklardan yararlanılır. Günümüz bitki koruma çalışmala-
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rından olan önceden tahmin ve erken uyarı çalışmalarında büyük ölçüde tuzaklardan ya-
rarlanılmaktadır. 

Tuzaklar, zararlılara karşı savaşta doğrudan zararlı populasyonunu azaltmak suretiy-
le kullanılır. Değişik tuzak tipleri aşağıda verilmiştir.Bunlar yapışkan tuzaklar,tuzak yem-
ler,kapanlar,kışlık tuzaklar,engel tuzaklar,feromon tuzaklar,renk tuzakları ve ışık tuzak-
larıdır.

4.3. Fiziksel Savaş 
Zararlıların, direkt olarak toplanılması, yada normal fizyolojik davranışlarının bozul-

masını temin için yaşama ortamlarının kendileri için uygun olmayacak koşullara çevril-
mesi gibi işlemler yapılır. 

Hastalıklı bitki artıklarını toplamak, tırtıl, böcek gibi zararlıları yakalayıp öldürmek,
barınaklarını yok etmek, ışık tuzakları kullanmak gibi yollarla zararlıları avlamak, kızgın
buhar veya alev ile hastalık ve zararlılarla mücadele. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık,
yüksek ışık, yüksek nem, radyasyon, ses ve renkler yardımı ile zararlıların uzaklaştırıl-
ması gibi yöntemler fiziksel mücadele kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.

4.4. Bioteknik Yöntemler 
Zararların biyoloji, fizyoloji ve davranışları üzerinde etkili olan bazı yapay veya do-

ğal maddeler kullanarak normal özelliklerini bozmak suretiyle uygulanan yöntemlere bi-
oteknik yöntemler adı verilir.

Feromon bir böcek türünün, kendi bireyleri arasında haberleşmelerinde kullandık-
ları kokudur. Feromon böcekler arası kimyasal konuşma dilidir.Çiftleşmeye hazır bir di-
şi böceğin salgılamış olduğu kokuyu duyan erkek böcek,kokunun izini takip ederek di-
şiye ulaşır. İşte bu koku seks Feromonudur.

Bu amaca ulaşmak için feroman tuzak sistemleri veya cezbediciler, yumurtlamaya
mani olucular, uzaklaştırıcılar, beslenmeyi engelleyiciler, kısırlaştırıcılar, gelişmeyi dü-
zenleyiciler (IGR), gelişmeyi engelleyiciler (IDI) ve kısır böcek salma yöntemi (SIT) gibi
bazı doğal veya sentetik bileşik ve yöntemlerden yararlanılır. İnsektisit kullanımını engel-
lemek yada yöntemi entegre mücadele programı çerçevesinde diğer mücadele yöntemle-
riyle kombine ederek ilaçlama sayısını en aza indirmek, kitle halinde tuzak yakalama
yönteminin amacını oluşturmak. Feroman veya çeşitli cezbedicilerle yapılan kitle halin-
de tuzakla yakalama yönteminin uygulanmasında feroman tuzakları, besi tuzakları kul-
lanılır, uygulanır.

En yaygın kullanılan tuzaklar ise feroman tuzaklarıdır.
Uzaklaştırıcılar: zararlıların konukçularına yaklaşmalarını önleyen veya bulundukla-

rı ortamdan kaçmalarını sağlayan maddelere uzaklaştırıcı (repellent) adı verilir. 
Beslenmeyi engelleyiciler: zararlının beslenmesini engelleyen kimyasal maddelerdir

ve zararlıların beslenememeleri sonucu ölümlerine neden olurlar.
Yumurtlamayı engelleyiciler: Böceklerin yumurtlama davranışı üzerine etkili olarak

caydırıcı esasına dayalı maddelere denir. 
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4.5. Biyolojik Savaş 
Bitkiler üzerinde yaşayan birçok canlı vardır. Bunlar, doğada canlılar arasında mev-

cut beslenme ilişkisinin bir gereği olarak zararlıların populasyonlarını baskı altında tutan
canlılara doğal düşmanlar denir. Ayrıca bunlara yararlı böceklerde denir. Zararlı populas-
yolarının ekonomik zarar eşiği altında tutmak üzere onlar üzerinde yaşayan organizma-
lardan yararlanılması ile ilgili çalışmalara biyolojik savaş denir. 

Biyolojik savaş bir çok avantaja sahiptir. Bunlar, doğal dengeyi koruyucudur. Çevre
ve insan sağlığına olumsuz etkisi yoktur. Diğer savaş yöntemlerinden daha ekonomiktir.
Dayanıklılık sorunları yoktur ve süreklidir. Zararlıların doğal düşmanları zararlılar üze-
rinde şu şekilde yaşarlar. Biyolojik mücadelede kullanılan doğal düşmanların 3 grup al-
tında sınıflandırılabilir. 

Bunlar predatörler (avcı böcekler, avları ile doğrudan beslenirler), parazitoitler (yu-
murtalarını zararlı böcekler içine bırakan küçük arıcıklar) ve mikro organizmalar ( bak-
teriler, virusler, funguslar, nematodlar) dır. Özellikle zararlı böceklerin bir tarım alanın-
daki yoğunluğunun ekonomik zarar seviyesi altında tutulabilmesi için faydalı böceklerin
kullanılması en yaygın olarak bilinen biyolojik mücadele şeklidir. 

4.6. Kimyasal Savaş 
Bileşimlerinde bulunan zehirli kimyasal maddelerle hastalık ve zararlıları yok etmek

için yapılan mücadeleye “Kimyasal Mücadele” denir. Kullanılan bu zehirli maddelere ilaç
adı verildiği için “İlaçlı Mücadele”de denilebilir.

Tarımsal Mücadele İlaçları Hakkında Genel Bilgiler
İlaçların Sınıflandırılması: Genelde zararlı, hastalıklı, yabancı otlar gibi etmenlere

karşı kullanılan kimyasal öldürücülerin tümüne “Pestisit” denir. Zarar yapan organizma-
ların öldürülmesinde birinci derecede etkili olan maddeye “Aktif (etkili) madde”; etkili
maddeyi tamamlayan ve taşıyan maddelere de “Dolgu maddesi” denir. Etkili madde doğ-
rudan yalnız başına kullanılmaz. Dolgu ve yardımcı maddelerle bir araya getirilerek etki-
li maddenin kullanılabilir hale getirilmesi durumu formulasyonu oluşturur. Bir pestisit
“Formulasyon”u zararlıları daha etkili, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığına daha az
zararlı olacak biçimde denetlemek için, biyolojik etkenliği olan bir veya birkaç madde-
nin yardımcı maddelerle yapılan fiziksel bir karışımdır.

Toz ilaçlarda uygulama, ilacın fabrikadan çıktığı özgün dozda ve tozlayıcıları ile ya-
pılmaktadır. Doz, ilaçların genelde etkili madde üzerinden birim alana (ağırlığa) uygula-
nan miktarıdır. Su ile seyreltilip püskürtülerek kullanılan (WP ve EC gibi) formulasyon-
larda eriyiğin özenli bir şekilde hazırlanması gerekir. Bunun için önce ilaç tankına bir
miktar su konur, bunun üzerine ilaç eklenerek tank su ile doldurulur. Bu sırada aletin
karıştırıcısı da çalıştırılmalıdır. bu işlemin başka bir yolu da, ilacı ayrı bir kapta az bir
miktar su ile iyice karıştırmak, aletin tankına bunu aktararak tankı su ile doldurmaktır.
Islanabilir toz formulasyonlarda su ile karışım sırasında oluşan köpüklenmelerin gitmesi
için bir süre bekletilmesi, sonra tanka su eklenmesi önerilir. Hazırlanan eriyik, olanaklı
olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Çünkü bekleme sırasında çökme olabilmekte, ayrıca
seyreltmede kullanılan suyun sertlik derecesi ilacın tesirliliği üzerinde etkili olmaktadır. 

İlaçların birbiriyle karıştırılması: Tarımsal mücadele sırasında konukçu üzerinde
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birden çok zararlı olabileceği gibi, aynı konukçuda hem zararlı hem de hastalık birlikte
bulunabilir. Bu durumda, iki ayrı zamanda ilaçlama yapmak yerine, sözgelimi bir insek-
tisit ile bir akarisit veya bir insektisit ile bir fungisit vb. bileşimlerle karıştırılıp uygulana-
bilir.İlacın teknik bilgilerinin ve karışım tablosundaki durumun incelenmesi sonucu ilaç-
lar karıştırılabilir. Karışım tablosunda karışabilir oldukları belirlenen iki ilacın karıştırılı-
şı sırasında, genellikle ayrı formulasyon tipinde olmaları önerilir. Hazırlanan karışımın
olanaklar ölçüsünde hemen kullanılıp bitirilmesi ve bu arada sürekli karıştırılması iste-
nir

Dolgu maddesi herhangi bir kimyasal bileşik ile tepkimeye girmeyen, bitkilerde kim-
yasal etkileşime neden olmayan ve etkili maddeyi taşıyan unsurlardır. Dolgu maddeleri
içinde mineraller bitkisel bitkiler sentetik maddeler ve diğer maddeler içerir. 

Pestisitler içindeki diğer maddeler pestisitin etkinliliğini, dayanıklılığını artıran, uy-
gulama kolaylığı sağlayan, bitkilere olumsuz etkiyi azaltan, kullanıcıları uyaran madde-
lerdir. Bunlar emülgatörler, stabilizatörler, dağıtıcılar, tutucular, yapıştırıcılar, köpüklen-
meyi önleyiciler, sinerjistler v.b. maddelerdir. Ülkemizdeki pestisit tüketimi, AB ülkeleri-
ninki ile kıyaslandığında, hektara düsen pestisit miktarı olarak AB ülkelerinin çok geri-
sinde olduğumuz görülmektedir. Hektara kullanılan pestisit miktarımız 1990’larda 400-
500 gr iken (Turabi, 2004), 2006 yılında 705 gr’a ulasmıstır (Delen, 2008).

Bu artısa rağmen, Hollanda’nın hektara 13.8 kg ve Yunanistan’ın 13.5 kg’lık (Oskam
et al. 1997) tüketimleri ile kıyaslandığında bizim tüketimimizin çok gerilerde olduğu gö-
rülmektedir.

Günümüzde tarım ilaçlarının kullanımı tüm dünyada sıkı denetim ve kontrol altın-
da yapılmaktadır. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar 01.01.2009 tarihli çıkan
yönergeyle bir çok aktif madde yasaklanmıştır.

Öncelikle kimyasal mücadeleye gerek olup olmadığı araştırılmalı, diğer mücadele
yöntemlerinden sonuç alınamaması halinde kimyasal mücadeleye geçilmelidir.

Zararlılarla Mücadelede Hedef;
“Zararlıyı Tamamen Yok Etmek Değil, Ekonomik Zarar Eşiği Altında Tutmaktır.”

Türkiye ve Dünyada Pestisit Kullanımı
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4.6.1. Pestisitlerin Sınıflandırılması 
Pestisitler değişik özelliklerine göre sınıflandırılırlar.

4.6.1.1.1.Kullanıldıkları Zararlılara Göre Sınıflandırılması 
1- İnsektisitler (Böcek öldürücüler)
2- Fungusitler (Mantar =Fungus öldürücüler)
3- Bakterisitler (Bakteri öldürücüler)
4- Akarisitler (Kırmızı örümcek öldürücüler)
5- Herbisitler (Yabancı ot öldürücüler)
6- Afisitler (Yaprakbiti öldürücüler)
7- Mollussisitler (Salyangoz öldürücüler)
8- Rodentisitler (Kemirgen öldürücüler)
9- Nematositler (Nematot öldürücüler)
10- Repellentler (Kaçırıcılar)

4.6.1.4. 2. Formülasyonlanna Göre Toz ilaçlar (DP) 
1- Toz ilaçlar(DP)(DUST)
2- Islanabilir toz ilaçlar(WP)
3- Kuru tohum ilaçları (DS)
4- Suda çözünen tozlar(SP)
5- Solüsyonlar veya sulu çözeltiler 
6- Emülsiyon konsantre ilaçlar(EC)
7- Yazlık ve kışlık yağlar(GS)
8- Granüller(GR)
9- Aerosoller(GA)
10- Pelletler
11- Zehirli yemler(RB)
12- Kapsül şekli verilmiş formulasyonlar
13- Akıcı konsantreler(SC)
14- (ULV) Çok düşük ilaçlamaya uygun formulasyonla (UL)

4.6.1.4.3. Etki Şekillerine Göre
1- Bitkide

a) Sistemik
b) Yarı sistemik
c) Kontak

2- Zararlıda
a) Mide zehiri
b) Değme (temas) zehiri
c) Solunum zehiri

3-Etkilediği canlının biyolojisine göre
a) Larvasit (larvaları öldüren)
b) Ovisit (yumurtaları öldüren)
c) Ergin
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4.6.2.Pestisitlerde Doz 
Hedef organizmaya etkili olan birim alan veya birim hacimdeki etkili madde mikta-

rına DOZ adı verilir. Doz etkili maddeye veya preparata göre verilir.
Tarla bitkilerinde ve tek yıllık bitkilerde yapılan ilaçlama bir tür yüzey ilaçlamasıdır

ve bu nedenle doz örneğin 100g/da, 50ml/da, 100g/ha, 1 Occ/da vb şeklindedir. 
Meyve ağaçları, Orman ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde, depo, ambar gibi kapalı ha-

cimlerde ilaçlamalar bir tür hacim ilaçlamasıdır.Örneğin bu tür ilaçlamalarda 100 litre
suya 200g (200g/1001It su), 100 litre suya veya 5g/ m3 vb şeklindedir. 

Pestisitlerde doz genelde etkili maddeye göre verilir. Preparatlarda ise etkili madde
oranı farklıdır. Doz arttıkça ölüm oranının da artacağı şeklindeki yanlış düşünce ve uy-
gulamalar gereksiz ve aşırı ilaç harcamasının yanında,doğal dengenin aşırı bozulmasına,
çevrenin aşırı kirlenmesine neden olur. 

4.6.3.Pestisitlerde Letal Doz
Öldürücü doz anlamına gelir ve pestisitlerin zehirliliğini belirler toksikolojik açıdan

önem taşır. Genellikle zararlı popülasyonunun %50 ‘sini öldüren doz seviyesi kullanılır
ve buna LD50 adı verilir. Zararlı popülasyononda %50 oranında ölüm meydana getire-
bilmek için hedef organizmanın beher kg canlı ağırlığına mg cinsinden verilmesi gereken
pestisit miktarıdır. 

Pestisitlerin LD değerleri onların zehirliliği hakkında bilgi verir. LD değeri küçük
olan pestisit zehirli bir pestisittir. Buna göre LD değeri küçük olan pestisitleri kullanır-
ken daha dikkatli olmak gerekir. Bir diğer toksikolojik değim de RL50 dır. Buna yarı
ömür adı verilir. Yani pestisitin etkisini yarıya inmesi için gereken süre demektir. 

4.6.4.Pestisitlerde Tolerans 
Pestiistlerin insan ve hayvan yiyeceği olarak kullanılan ürünler üzerinde bulunması-

na göz yumulabilen kalıtı miktarına denir ve PPM,PPB ile ifade edilir. Bu değerler üze-
rinde olan pestisit miktarı insan ve hayvanlar için zehirlidir 

4.6.5. Pestisitlerde Bekleme Süresi 
Pestisitler bitkiler üzerine püskürtüldükten sonra genellikle sıcaklık, ışık, yağışlar gi-

bi çevre faktörlerinin etkisi altında zehirliliklerine zaman içinde yitirirler. Pestisitlerde
bekleme süresi son ilaçlama ile hasat arasın da geçmesi gereken süre olduğundan insan
ve hayvan sağlığı bakımından önemlidir. Bu süreye uyulması pestisitlerin insan ve hay-
vanlara zehirli etkilerini ortadan kaldırılması bakımından önemlidir. 

• Pestisitlerde bekleme süresi; 
• Pestisitin çeşidi 
• Kültür bitkisinin çeşidi 
• Kültür bitkisinin değerlendirme şekli iklim koşulları 
gibi etkenlere göre değişir. Bekleme süreleri pestisitlerin etiket ve kullanma yönerge-

lerinde belirtildiği şekilde uygulanmalıdır. 
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4.6.6. Pestisitlerin Fitotoksisitesi 
Pestisitlerin bitkiler üzerinde meydana getirdiği zehirli etkiye fitotoksisite adı verilir.

Pestisitin çeşidine göre kuruma, sararma, yaprak dökülmesi, yanma vb. gibi değişik şe-
killerde görülür. 

Fitotoksisiteye etkileyen faktörler. 
• Pestisitin kimyasal özelliği Uygulama yöntemi 
• Bitkinin çeşidi 
• Pestisitin dozu 
• Pestisitin formülasyonu 
• Çevre koşulları ‘dır 
Özellikle emülsiyon konsantre (EC) formulasyonlar, içerdikleri solventler ve diğer

yardımcı maddeler nedeni ile fitotoksisiteye yol açabilir. Bu yüzden özellikle ıslanabilir
toz ilaçlar (WP) formulasyonların kullanılması gerekir. Çünkü WP formulasyonlar sol-
vent içermediklerinden genelde düşük fitotoksisiteye sahiptir. Ayrıca doz arttıkça fitotok-
sisite de artar. Bu nedenle pestisitler önerilen dozların üzerindeki dozlarda kullanılma-
malıdır. 

Bitkiler genç dönemlerinde ilaçlara daha hassastır. Dolayısıyla pestisitler bitkilerin
genç dönemlerinde daha fitotoksiktir. Özellikle sıcaklık ve dik gelen güneş ışığı fitotok-
sisiteyi artırır. Bu nedenle yaz aylarında ilaçlamalar sabah ve akşam saatlerinde yapılma-
lıdır.

4.6.7. Pestisitlerde Zehirlilik Sınıfları
Pestisitlerin insanlara ve çevredeki diğer canlılara olan zehirliliğini belirlemek amacı

ile sınıflara ayrılır. Bu sınıflandırmaları dünya sağlık örgütü belirler. Pestisitler çok zehir-
li, zehirli, orta derecede zehirli, az zehirli olmak üzere dört gruba ayrılır. Zehirlilik Sınıf-
ları ve Bu Sınıfların LD50 değerleri aşağıda verilmiştir. 

Çok zehirli; Beyaz zemin üzerine kımızı bir dikdörtgen çerçeve içine kırmızı renkte
kuru kafa ve birbirine çapraz iki kemik işareti ve hemen altına siyah harflerle “ÇOK ZE-
HİRLİ” ibaresi bulunur. 

Zehirli; beyaz zemin üzerine kırmızı dikdörtgen çerçeve içine siyah renkte kuru ka-
fa ve birbirine çapraz kemik, işareti ve hemen altına siyah harflerle “ ÇOK ZEHİRLİ”
ibaresi yer alır. 

Orta Derecede Zehirli; beyaz zemin üzerine kırmızı bir dikdörtgen çerçeve içine si-
yah harflerle yazılmış “ZEHİRLİ” yazısı yer alır. 

Az Zehirli; beyaz zemin üzerine kırmızı bir dikdörtgen çerçeve içerisine siyah harf-
lerle yazılmış “DiKKAT” ibaresi bulunur. 

Pestisitlerin çoğu kanser yapıcı etkiye sahiptir. Bunların bir kısmını imalatı dahi bir
çok ülkede yasaklanmıştır. Bunlar aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

Ülkemizde zirai mücadelede kullanılan bir çok Bitki Koruma Ürünü aktif maddelerinin
imalatı ve ithalatı 01.01.2009 tarihi itibariyle yasaklanmıştır.
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Tarım İlaçlarının Çevreye Etkileri
1. Toprağa Etki
2. Yararlı Organizmalara Etki (Parazit ve Predatörlere) 
3. Arılara Etki
4. Balıklara Etki
5. Çiftlik Hayvanlarına Etki
6. Kuşlara Etki
7. İnsanlara Etki 

Toprağa Etki
• Toprakta çok sayıda mikroorganizma yaşar ve bunlar toprağın fiziksel ve kimyasal

yapısını düzeltirler.
• Bu mikroorganizmalar birbirleriyle ilişkili olarak yaşamaktadırlar. Bu ilişki daha

çok antagonistik ve simbiotiktir. 
• Pestisitlerin gerek bitkilerin toprak üstü organlarında yapılan ilaçlamalarda yere

damlamaları, gerekse toprak ilaçlamaları nedeniyle mikroorganizmaları hem doğrudan,
hem de aralarındaki ilişkinin bozulmasına yol açarak dolaylı olmak üzere 2 şekilde olum-
suz yönde etkilerler. 

Doğal Düşmanlara Etki
• Doğal düşmanlara etkisi düşük olan pestisitler seçilmeli 
• Mümkün olduğunca spesifik ilaçlar seçilmeli
• İlaçlar önerilen dozlarının üzerinde kullanılmamalı
• Doğal düşmanların ilaçlara dayanıklı oldukları devrelerde ilaçlama yapılmalı
• Doğal düşman popülasyonlarının yüksek olduğu zamanlarda mümkünse ilaçlama-

lardan kaçınılmalı
• Zararlılarla mücadelede ekonomik zarar eşiği kurallarına, doğal düşmanların po-

pülasyonlarını korumak açısından mutlaka uyulmalıdır

Arılara Etki
• Çok zehirli
• Orta derecede zehirli
• Az zehirli(Etikette arılara zehirliliği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır)
• Zararlılara karşı ilaçlamalarda balarıları ve tozlayıcı böceklere etkisi düşük olan az

zehirli ilaçlar seçilmeli
• Bitkilerin çiçekli dönemlerinde ilaçlama yapılmamalı
• Etki süresi kısa olan ilaçlar seçilmeli

Balıklara Etki
Pestisitler gerek topraktan yeraltı sularıyla, gerek yağmurla yıkanmaları sonucunda

ve gerekse de pestisit kalıntılarının veya fabrika artıklarının akarsularla taşınması sonu-
cu balıklara ve suda yaşayan diğer canlılara karşı zehir etkisine sahiptir.
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Çiftlik Hayvanlarına Etki
Pestisitler çiftlik hayvanlarında insanlarda olduğu gibi akut ve kronik toksisiteye ne-

den olur. Ayrıca çiftlik hayvanlarının yağ, süt, et ve yumurta gibi ürünlerinde pestisit ka-
lıntıları bulunabilir. 

Kuşlara Etki
• Çevreye dağılan pestisitle doğrudan temas
• İlaçlı yemlerin yenmesi 
• Daha önce pestisit nedeniyle zehirlenerek ölmüş hayvansal besinlerin yenmesi so-

nucu etkilenmektedirler

İnsanlara Etki
ZEHİR; Vücut için zararlı olan maddelerdir. 
ZEHİRLENME; Bir kimyasal maddenin organizmaya zarar vermesi olarak tanımlana-

bilir. Bir maddenin zararlılık derecesini belirleyen faktörler; bileşiğin dozu, vücuda giriş
yolu ve etki mekanizmasıdır. 

Zehirler organizmaya başlıca şu yollardan ulaşır;
• Ağız (oral)
• Deri (dermal)
• Solunum (inhalasyon)
• Göz (okuler)
Tarım İlaçlarının İnsanları Zehirleme Şekilleri
• Akut zehirleme (ani zehirleme)
• Kronik zehirlenme (yavaş zehirleme)

Akut (Ani) Zehirlenme
İlaçların zehirli etkisi geçmeden meyve ve sebzelerin tüketilmesi veya ilaçlama yapan

kişilerin, ilaçlama sırasında ve sonrasında, İLAÇLA TEMASI ile kısa sürede ( 24 saat içe-
risinde ) oluşan zehirlenmedir.

Kronik (Yavaş) Zehirlenme
İlacın belirli aralıklarla ve küçük miktarlarda alınması sonucu vücutta birikmesi ile

ortaya çıkan zehirlenmedir.

Zehirlenme Belirtileri
İlaçlama esnasında ve ilaçlama sonrasında
• Baş ağrısı, yüksek ateş
• Mide bulantısı, 
• Kusma,
• İshal
• Baş dönmesi,
• Göz kapaklarında aşırı yorgunluk,
• Göz kararması
• Bayılma

BAHÇIVANLIK EL KİTABI

674



4.6.8. Pestisitlerin Depolanması Sırasında Alınması Gerekli Önlemler 
• Pestisitler ayrı ve genellikle insan ve hayvanların uzağında olan odalarda depolan-

malıdır. 
• İlaçların depolandığı yer mutlaka kilitli olmalıdır. 
• Depo iyi havalandırılabilmelidir.Mümkünse içerideki kirli havayı dışarı atabilecek

aspiratör kurulmalıdır. 
• Depoda çeşme ve sabun bulunmalıdır. 
• Depoda ilaçlar ambalajı açılarak bırakılmamalıdır. 
• Ambalajlarının ağzından veya ambalajlarından sızıntı yapan ilaçlar depolarda tutul-

mamalıdır. Depo da mümkün olduğunca kısa süre kalınmalıdır. 
• Sigara depo içerisinde içilmemelidir ve yiyecek yenilmemelidir.
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4.6.9. Pestisitlerin Kullanılmaları Sırasında Alınması Gerekli önlemler.
İlaçlamada aletleri öncelikle kontrol edilerek sızıntı veya bazı kaçakların bulunup

bulunmadığı gözden geçirilmelidir. 
İlaçlamada kullanılacak elbise, eldiven, maske, gözlük gibi teçhizatın sağlam olup ol-

madığı kontrol edilmelidir. 
Kullanılacak olan ilacın etiketi iyice okunmalıdır. 
İlaç hazırlanırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. 
İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.
Boş ilaç kapları vakit geçirilmeden gömülmelidir. 
İlaç hazırlama veya kullanılması sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır. 
İlaç hazırlama veya ilaçlama sırasında sigara içilmemeli veya herhangi bir şey yenme-

melidir. 
Hava rüzgarlı ise ilaçlama yapılmamalıdır. Zaruri ise rüzgarı arkamıza alarak ilaçla-

ma yapmalıyız.
İlaçlama sırasında özel elbise, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. 
Hortum patlaması, araç deposunun sızdırması gibi arızalarda ilaçlama bırakılıp arıza

giderilmeli ve vücuda bulaşmış ise bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. 
İlaçlama sırasında bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri hissedil-

diğinde ilaçlama bırakılıp kullanılan ilacın etiketi veya ismi ile birlikte hekime veya has-
taneye başvurulmalıdır.

İlaçlama bittikten sonra alet ve teçhizat sabunlu su ile yıkanmalıdır. 
İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açık bulunan vücut kısımları bol sabunlu su ile

yıkanmalıdır.

4.6.10. Pestisit Zehirlenmelerinde ilk Yardım Önlemleri 
Öncelikle zehirlenmenin nedenin bilinmesine çalışılmalıdır. Zehirlenen kişinin dü-

zenli ve sürekli solunum yapması sağlanmalıdır. Zehirlenen kişi ilacın etki alanından
uzaklaştırılmalıdır. 

Pestisitlerle bulaşık elbiseler hemen çıkarılmalıdır. 
Zehirlenen kişinin tüm vücudu bol temiz su ile yıkanmalıdır. Su yok ise ilaç bulaş-

mış vücuttan silinmelidir. Zehirlenen kişi ağır durumda ise baş geride çenesi ileri çekil-
miş olarak yan yatırılmalıdır. 

Titreme ve kasılma var ise rahat bir şekilde yatırılıp hareketleri engellenmemeli, an-
cak dişlerinin arasına katlanmış bez konularak kasılmalara karşı konulmalıdır. 

Zehirlenen kişi başı dik durumda iken boğazına parmak bastırılarak kusturulmalıdır.
Zehirlenen kişi kendine geldiğinde sigara ve içecek içirilmemelidir. 

Zehirlenen kişi ateşli ise elbiseleri çıkarılıp ateş, soğuk su ile düşürülmeye çalışılma-
lıdır. 

Zehirlenen kişi en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşu ve hekime götürülmelidir. 
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4.6.11. Pestisitler Kullanılması için Gerekli Alet ve Ekipmanlar 
Püskürtme hacmi; su ile püskürtülerek kullanılan ilaçlarda belirlenen doz gerek bi-

rim alana, birim hacmi belirli miktardaki su ile dağıtılır. Bu su miktarına ilaçlama hacmi
denir. ilaçlama hacmi yüksek, orta, düşük,ve çok düşük olmak üzere dört grup altında
toplanır. Püskürtme hacmi tarla bitkileri ve ağaçlar için farklıdır. 

Kalibrasyon; pestisitlerin birim alana belirlenen miktarının dağıtılmasını sağlamak
amacı ile sarf edilmesi gereken su miktarını saptamak amacı ile ilaçlama öncesinde yapı-
lan işleme denir. Atomizörler düşük hacimli, püskürtme yapan aletlerdir. Pülverizatörler
ise yüksek hacimli ilaçlama makinalarıdır. Genel olarak atomizörlerde püskürtme, yani
ilaçlama hacmi pülverizatörlerin 1/4‘ü kadardır. Buna göre atomizörler belirli bir alanı
pülverizatörlerin harcadığı suyun 1/4‘ü kadarı ile damlacıklar ile kaplayabilir. Bunun için
ilaçlamanın atomizör ile yapılması durumunda dozun dört kat uygulanması gerekir. 

Pestisitlerin suyla karıştırılması sırasında suyun temiz olması ve PH ‘sının uygun ol-
ması gerekir uygun PH genelde 6-6.5 olmalıdır. Bunun için PH testi yapılmalı, PH ‘yı dü-
şürmek için birkaç damla asit eklenir. 

İlaçlamada kullanılan püskürtme aletlerini; diğer aletleri yani yerden ilaçlama yapan
aletler ve havadan ilaçlama yapan aletler olmak üzere iki gruba ayrılır. Yer aletleri üç
grupta toplanır. 

Birinci grup Atomizörler; motorlu veya elektrik ile çalışırlar. Motorlu olanlar sırtta ta-
şınanlar veya traktör ile çekilenler olarak ayrılır. Bunlar bitki ilaçlamalarında kullanılır.
Elektrik ile çalışanlar ambar ve depo ilaçlamalarında kullanılır.

Atomizörler sıvı ve toz ilaçların püskürtülmesinde kullanılırlar. Atomizörlerde püs-
kürtme memesi bulunmaz. Motorun hızı arttıkça hava akımının hızı da artar ve bunun
sonucu damlacıkların çapı da küçük olur. Böylece sıvı sis halinde püskürtülebilir. ilaçlı
suyu 10-15 metre, toz ilaçları da 15-20 metre uzaklığa ulaştırılabilir. Atomizör ile çok az
bir su ile örneğin dekara 2-3 litre su ile ilaçlama yapılır. Daha ziyade yüzey ilaçlamaların-
da kullanılır. Kullanılan su miktarı azdır ve bunun sonucunda kullanılan ilaç da azdır.Ge-
nel olarak atomizörler pülverizatörlerin % ‘ü kadar su sarf ederler ve bu yüzden konsant-
rasyon şeklindeki dozlarla yapılan ilaçlamalarda doz dört katı olarak yapılmalıdır. 

ikinci grup Pülverizatörler; sırt pülverizatörleri ve çekilen pülverizatörler olarak ay-
rılır. Sırt pülverizatörleri sırtta taşınırlar ve basınç bir tulumba veya pompa ile meydana
getirilir. Çekilen pülverizatörler insan gücü veya traktörle çekilirler basınç bir motor va-
sıtası ile veya traktör kuyruk milinden aldığı hareketle ilaçlama yapar. Pülverizatörler ba-
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sınç meydana getirerek ilaçlı suyu püskürtebilen aletlerdir. ilaçlı suyun ince damlacıklar
halinde getirilmesini ise püskürtme memeleri sağlar. Bir pülverizatörde: ilaçlı su depo-
su,basınç odası, püskürtme borusu, püskürtme memesi ana parçaları teşkil eder. Pülve-
rizatörlerde dört tip püskürtme memesi bulunur. Bunlar içi dolu koni şeklinde püskürt-
me yapanlar, içi boş koni şeklinde püskürtme yapanlar, yelpaze şeklinde püskürtme ya-
panlar çarpma veya akıtma memeleridir. 

İçi dolu koni şeklinde püskürtme yapan
memeler dairenin tümünün damlacık ile
kaplandığı memelerdir. 

Daha çok ağaç ilaçlamalarında ve yüksek
basınçlı pülverizatörlerde kullanılır. 

İçi boş koni şeklinde püskürtme yapan
memeler koni tabanı dairenin çevresinin
damlacıklarla kaplandığı memelerdir ve daha
çok tarla bitkilerin de düşük basınçlı pülveri-
zatör ile uygulanır. 

Yelpaze şeklinde püskürtme yapan me-
meler yüzme tabanının elips şeklinde olduğu
ve yabancı ot ilaçlamalarında, düşük basınç-
lı, pülverizatörlerde kullanılır 

Akıtma veya çarpma memeler düşük ba-
sınçlı pülverizatörler de ve yabancı ot ilaçla-
malarında kullanılır. 

Genel olarak yer aletleri ile yapılacak ilaçlamada damlacık çapı 30-80 mikron olma-
lıdır.
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4.7. Entegre Savaş 
Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve doğanın korunması ön plana çıkmıştır. Bu

nedenle, zirai mücadelenin, bütün bu etmenleri dikkate alınarak yapılması zorunluluk
haline gelmiştir. Çeşitli mücadele yöntemleri kombinasyonlarının çevreye en az zarar ve-
recek ve en iyi mücadeleyi sağlayacak bir biçimde birbiriyle uyum içerisinde kullanılma-
sına “Entegre Mücadele” denir.

Entegre mücadelede amaç; en az ilaçla veya ilaçsız olarak uygun zamanda mücadele ile
çevreye ve biyolojik dengeye zarar vermeden ürünü hastalık ve zararlılardan korumaktır.

Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çev-
reye yan etkisi düşük olan, çevre dostu ve spesifik ilaçlar önerilmelidir. Entegre mücade-
lede; doğada mevcut faydalı böceklerin korunması ve desteklenmesi esastır. 

5. İSTANBUL GENELINDE YEŞIL ALANDA YOĞUN OLARAK GÖRÜLEN 
PROBLEMLER

5.1. Çimde Yosun Zararı

Zarar Şekli
Yosun genellikle, çimlerin seyrek oldu-

ğu yerlerde, gölgeli, drenajı iyi olmayan,ıs-
lak sahalarda,yeterli gübreleme yapılmayan
çimlerde,susuzluk stresi olan, sığ topraklar-
da ve gölgeliklerde görülür. Yosun sporlarla
çok kolay üreyebilmekte ve özellikle, asidik
ve fakir topraklara yerleşebilmektedir. Yo-
sun çimden çok daha az suya ihtiyaç duyar.

Çim alanlarında birçok yosun türü gö-
rülmekle beraber, en çok rastlananlar Cera-
todon purpureus, Hypnum cupressiforme ve Polytrichum commune dır.

Kültürel - mekanik ve kimyasal önlemler
Sahada drenaj çok iyi olmalı hafif ve

kumlu topraklar kullanılmalı.Çim havalan-
dırması düzenli yapılmalı.Çim diplerinde
keçeleşmeye fırsat verilmemeli.Alanı gölge-
lemeden uzak tutmalı.Fazla asidik toprak
ise kireç karıştırılmalı.Geç kış ve erken ilk-
baharda yosun öldürücü preparatlar kulla-
nılmalıdır.Mekanik yolla tırmıkla ölü ve
canlı olan yosunlar toplanıp alandan atıl-
malı ya da asitlilik ve fakirlik gibi ortam ko-
şullarını değiştirerek yosunlan alandan
uzaklaştırmalı; başarılı olunamazsa, kimya-
sal yola başvurulur. Bunun için “Amonyum sülfat”, “Bakır sülfat”, “Demir sülfat” gibi bi-
leşikler kullanılabilinir. Bakır sülfat ya da 3-4 kg Amonyum sülfat veya 2-3 kg Demir
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sülfat 100 m2 veya 7-0-0 + 14 Fe den 4 kg/1000 m2 alan için yeterli miktarlardır. Uy-
gulamalar kuru havalarda, gereğine göre tekrarlanarak yapılır. Amonyum sülfat, serin ik-
lim bitkilerine aşırı büyüme etkisi yapabileceği için, en uygun zaman olarak baharın bi-
timine rastlatılmalıdır.Ayrıca piyasada yosun öldürücü gübrelerde mevcuttur.

5.2. Çim Yaprak Pası

Puccinia graminis (stem rust)-Puccinia striformis (stripe rust)
Pas yüksek biçilmiş çimlerde görülen

bir hastalıktır. Hastalığın çıkışı yerleşim
alanlarındaki çimler ve parklarlarda görüle-
bilir.Pas birbiriyle ilintili çeşitli mantarlar-
dan (fungi) kaynaklanır ve hemen hemen
yalnızca Poa pratensis ve çok yıllık Lolium
perennede ortaya çıkar. Hastalık çoğunluk-
la görüntüseldir ancak aşırı pas enfeksiyo-
nu çimin zayıflatır ve genel duruşunu incel-
tir. 

Hastalığın Özellikleri
Uzak bir mesafeden bakıldığında, pas

enfeksiyonu olmuş çim sarımsı yeşil bir gö-
rüntü arz eder (Şekil 1 ve 2). Hastalık geli-
şiminin ilk safhalarında, simptomlar özel-
likle gölgelik alanlarda bölgesel olarak gö-
rülür. Hastalık öncelikle gölgelik alanlarda
patlak verir. Paslanmış yapraklar yakından
incelendiğinde, yaprak yüzeylerinde çeşitli
sarımsı portakal rengi püstüllerin olduğunu
ortaya koyar (Şekil 3). Önemli derecede en-
feksiyona uğramış çim üzerinde yüründü-
ğünde bu enfekte olan püstüller tahrip ola-
cak ve sporlar dışarı atılacaktır. Bu da yürü-
yen kişinin ayakkabılarında farklı bir por-
takal renginin oluşmasına yol açar (Şekil 4). 

Pas salgını yaygın olarak yaz sonu ve
sonbahar başlarında olur. Ancak, özellikle
de kötü beslenen çimlerde hastalık ilkbahar
başlarında da görülebilir. Bu hastalık yavaş
büyüme gösteren çimlerin hastalığıdır. Do-
layısıyla çim gelişimini yavaşlatan faktörler
pas gelişimine de yardımcı olan unsurlar
olarak düşünülebilir. Bu faktörler arasında,
yaz sıcağı ve susuzluk stresi, düşük azot
gübresi, sıkışma ve gölge sayılabilir. Orta
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derece sıcaklıklar (10-15 Santigrat derece)
ve uzun süreli akşam çiğ periyotları (10 sa-
atten fazla) pas salgını için gereklidir. Has-
talık patojeni ölü çimler arasında hava du-
rumuna dayanıklı yapılar şeklinde varlığını
sürdürür ve büyüme sezonunda rüzgar ara-
cılığıyla ve çarpmayla yayılan sporlar şek-
linde yayılır. 

Kültürel mücadele
Kronik sorun yaşayan bölgelere (gölge-

li ve muhtemelen toprağı sıkışmış alanlar)
küçük miktarda azot gübresi ilavesi hasta-
lık kontrolüne yardımcı olacaktır. Yaprak büyümesinin yeniden başlaması ve düzenli çim
biçimi ( her 6-8 günde biçilmelidir) yaprak gelişiminin nispeten yavaş olan pas oluşum
sürecini geçmesine yardımcı olacaktır.Akşamın erken saatlerinde sulamadan kaçınmak
çiğ periyodunun kısalmasına yardımcı olacağı için hastalık yayılımını sınırlayacaktır. 

Kimyasal mücadele
Mücadele ağustos 15- Eylül 15 tarihleri arasında olup Bayleton, Rubigan, prosfer

adlı fungusitler ve Propiconazole (sistemik) Avilazine, Chlorothalonil, Cycloheximi-
de, Triadimefon (sistemik), myclobutanil aktif maddeli preparatlar kullanılır.

5.3. Çimde Dip Çürümesi (Çökerten) 

Pythium spp.-Rhizoctonia spp -Fusarium spp.
Pythium bütün serin sezon çimlerine

saldırır. Ancak, hastalığın patlak vermesi
özellikle de Agrostis, yıllık poa, ve çok yıl-
lık Lolium üzerinde ciddi zarar verir. Pythi-
um oluşumu Poa ve Festuca arundunacae
da ortaya çıkabilir ancak hastalık şiddeti
çoğunlukla sınırlıdır ve zarar kontrol edile-
bilir.Çim hastalıkları arasında Pythium nis-
peten dikkat çeker çünkü o çok hızlı yayı-
lır, yaprakları ve taçı etkiler, ve bitkileri öl-
dürerek çim alanında önemli kayıplara se-
bep olur. 

Pythium çoğunlukla çiğ periyotlarının
uzun olduğu (14 saatten fazla) ve akşam sı-
caklarının 20 Santigrat veya daha yüksek
olduğu sıkıntılı yaz günlerinde oluşur. Has-
talığın patlak vermesi öncelikle toprak ne-
minin yüksek olduğu ve çiğin akşamleyin
erken başladığı ve sabaha kadar durduğu
alt bölgelerde meydana gelir. Bu rutubetli
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dönemlerde öğleden sonra geç saatlerde ya-
pılan yağmurlama sulaması hastalığın geli-
şimine yardımcı olur ve patojenin hızlı ya-
yılmasına sebep olur.

Fazla nemli alanda büyüyen çim ve aşı-
rı azot gübrelemesi enfeksiyonakarşı hassa-
siyeti artırır. Sıcak ve nemli hava Pythium
patlaması için bir işaret olarak düşünülme-
lidir. Kısa biçilmiş çimlerde suya batmış
yapraklar ve gövdelerde iç içe girmiş daire-
sel yamalar ilk semptomlarıdır. Sabah er-
ken gözlendiğinde etkilenen bölgede pa-
mukumsu beyaz mycelium da görülebilir
Eğer hastalık için uygun şartlar devam eder ve hastalığı gelişimini önlemek amacıyla bir
girişimde bulunulmaz ise birkaç gün gibi kısa bir sürede çim ölür.

Pythium kış boyunca toprakta ve bitki artıkları arasında mantar olarak bulunur. Ya-
yılma su hareketiyle olur. Yüzey suyu sporları hastalık işareti bulunan bölgelere akıntı
olarak taşımış olabilir. Ayrıca, mantar çim biçme aletleri üzerinden de daha yaş iken de
taşınmış olabilir.

Kültürel Mücadele
Çeşitli Agrostis ve çok yıllık Lolium türlerinin Pythium blight enfeksiyonuna karşı

aynı derecede hassas olduğu gözlenmektedir. Diğer türler daha az hassastır ancak aynı
cinsin türleri arasında farklılık gözlenememiştir. Bunlar daha az hassas türlerin yerine
ikame edilebilecek türler olmayabilirler. 

Çevrenin modifiye edilmesi Pythium’un şiddetini azaltmaya katkı sağlayabilir. Özel-
likle de yaz aylarında bitki kökü bölgelerinde su birikintilerinin oluşumunu önlemek için
uygun drenaj ve su yönetimi oldukça önemlidir. Seçici olarak ağaçların ve çalıların bu-
danması ve fan kullanarak hava sirkülasyonuna yardımcı olmak çim yüzeylerinin kuru-
ması maruz kalınan çiğ süresinin kısaltılmasında etkili olacaktır. Yaz ortalarında aşırı azot
gübrelemesinden kaçınmak da Pythium hastalığının ortaya çıkışına karşı direnci artıra-
caktır. Patojenin varlığını sürdürme ve yayılma özelliklerine bakıldığında, Pythium pat-
lamalarının normal olarak, nemli ve sıcak hava şartları devam ettiği sürece, aynı bölge-
lerde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bölgelerde biçme, yüzey kuru oluncaya kadar er-
telenmeli ve önlem olarak fungisitlerle (aşağıdaki tabloya bakınız) nokta tedavileri öne-
rilir. Yeni çim tohumunun çimlenmekte olduğu ve mevsimlik çiçek fidelerinin dikildiği
alanlarda toprak yapısı ağır,killi ve drenaj problemi olan sahalarda görülmektedir.

Kimyasal Mücadele
Pythium salgını ile deneyimi olan Golf sahası bakımcıları sıcak nemli havaların orta-

ya çıkmasıyla birlikte fungisit uygulamasına başlarlar. Bazı Golf sahalarında hastalığın ta-
rihi seyrine bağlı olarak, bakıcılar ağaçları ve yaprakları ve serbest geçiş yollarını püskürt-
me yoluyla veya özellikle hastalık ihtimali olan hassas bölgelere nokta püskürtmesi uy-
gularlar. Eğer nemli sıcak hava devam ederse tekrarlı uygulamaların yapılması gerekir. 
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Pythium tespiti ve onaylanması oldukça önemlidir çünkü etkin olan fungisitlerin ço-
ğu diğer hastalıklara karşı etkili olmayabilir (Tablo 1). Dolayısıyla Pythium ile sıcak yaz
aylarında ortaya çıkan (kahve rengi yama, gri yaprak noktası, yaz yaması, ve dollar nok-
tası gibi) diğer hastalıklardan ayırt edilmesi önemlidir. 

Tablo 1: Pythium blight kontrolü için kullanılan fungisitler ve görece etkinlikleri

Fungisit Ürün adı Etki türü Göre etkinlik
fosetyl aluminum Aliette Signature® Sistemic +++
mefenoxam Subdue Maxx® Sistemic +++
propamocarb Banol® Sistemic +++
azoxystrobin Heritage® Sistemic ++
chlorothalonil Daconil® Temas +
benlate benomyl Sistemic +++
mancozeb Fore® Temas +

+++ ciddi hastalık baş göstermeden önce uygun oranlarda kullanılması durumunda tatminkar
kontrol şansı yüksek
++ önleyici olarak ciddi bir şekilde uygulandığında etkin
+ kısmen etkin

Ayrıca prosfer etkili olarak kullanılır.

5.4. Güllerde Külleme 

Sphaerotheca pannosa var. Rosae
Külleme, güllerdeki hastalıklardan en

yaygın olanıdır. Genellikle kurak iklimlerde
daha fazla görülebilir fakat daha çok nemli
ve ılıman bölgelerde ve yüksek sıcaklığın
olduğu yerlerde görülür.

Dayanıklılığı olmayan türlerde duyarlı
türlere göre daha fazla görülür.

Belirtiler:
İlk belirtiler yaprakların üzerinde ka-

barcıklar şeklinde görülür. Daha sonra genç
yapraklarda genişleyerek yaprağın üst tara-
fı büzüşür bozulmalar olur. Beyaz toz şek-
linde mantarın spor ve miselleri kaplaması
görülür. Genç yapraklar, taç yapraklar, göv-
de ve tomurcukta bozulmalar, tepe geliş-
mesinde ve tomurcuklarda ölüm görülebi-
lir. Yaşlı yapraklarda ve gövdelerde semp-
tom görülmeyebilir.

Ne zamanki erken ilk baharda güllerin
gelişme başladığında hastalığın gelişmesi
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için uygun ortam hazırdır. Bu zamanlarda 1 hafta- 10 gün aralıklarla mantar ilaçlaması
yapılmalıdır (başlanmalıdır). Korumaya bu şekilde başlanmalıdır. Islanabilir toz formu-
lasyonlar bitki yüzeyinde daha iyi bir kaplama sağlar. Kükürt fungisit için bir korumadır.
Sıcaklık 30 derecenin üzerinde olduğunda kükürt yapraklarda yakıcı etki gösterebilir.

Hastalık aşırı derecede şiddetli ise hastalığın ilerlemiş aşamasında sistemik ve tama-
men yok edici fungusitler kullanılmalıdır. Fungusitin en iyi etkili olduğu zaman mantar
sporunun geliştiği dönemdir. Fungusit en iyi sonucu hastalığın başlangıcında verir.

Kültürel Mücadele 
1.Hastalıklara dayanıklı türler tercih edilmeli
2. Hastalıklı biti artıkları sezon sonunda toplanmalı ve yok edilmeli.
3. Bitki iyi drene edilmiş organik maddesi yüksek güneş gören bir yere dikilmeli.

Güller sık dikilmemeli. Bitkiler türlere bağlı olarak belirli dikim aralıkları ile dikilmeli.
4.damlama sulama sistemi kullanılmalıdır.
Yapraklar yaşken ıslak iken bitkilerin arasında çalışılmamalı, bitkilere elle temas edil-

memeli.Gübreleme toprak testi yapılarak yapılmalı. Güller için en uygun ph 5,5-6,5 ol-
malı.

Kurak dönemlerde sulama periyodu haftada bir olmalı ve 20-30 cm derinliğe kadar
toprak nemli olmalıdır. Üstten sulamadan kaçınılmalı, damlama sulama yapılmalı. Yap-
rakların sulanması özellikle öğleden sonra ve akşam olmalıdır

Kimyasal Mücadele
Mücadeleye nisan ayından itibaren başlanmalı ve rutin olarak 15-20 günde bir yapıl-

malıdır. Anvil-Dinit5-Hexzil-Topas-Benolex-kükürt-Benlate-Özyimil-Fundazol-Hekvis-
tin-Bavistin isimli ilaçlar kullanılır.

5.5. Güllerde Mildiyö

Peronospora sparsa 
Nemli bulutlu koşullar altında çok yaygın bir hastalıktır.Bu hastalığa karşı yabani

güller ve gül varyeteleri daha hassastır.

Belirtiler:
Serin ve nemli ilk bahar koşullarında

genç gövdelerin yaprakları ve çiçekler mor-
dan kırmızıya kahverengiye dönüşen dü-
zensiz şekiller şeklinde ortaya çıkar.

Hastalığın ilerlemesi (gelişmesi) yap-
rakların üzerindeki lezyonlar hastalık iler-
ledikçe yaprağın üzerindeki lezyonlar mat-
laşır, yaprağın alt kısmında mantarın beyaz
miselyumlarını köşeli görmek mümkün-
dür.

Hastalık ilerledikçe önce sarı alanlar
oluşur daha sonra bu alanlar kahve renkli
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nekrotik alanlara dönüşür. Bunu diğer hastalıklardan ayırmak zordur. Diğer hastalıklarla
belirtileri aynıdır. Bu yüzden teşhisi zordur.

Yazın bulutlu nemli ortamlarda hastalık oluşur. Hastalık daha şiddetlendiğinde geniş
alanlar üzerinde mor düzensiz lekeler şeklinde görülür.

Kültürel Mücadele
1. Hastalıklı bitki artıkları toplanmalı

ve imha edilmeli.
2. Bitkileri yaralamaktan kaçınılmalı ve

damlama sulama yapılmalıdır.. 
3. Uzun süre meyveyi ıslak tutacak mu-

amelelerden kaçınılmalı ve sera devamlı ha-
valandırılmalı. Nem % 85’ lerin altında tu-
tulmalıdır. 

4. Ölü yada infekteli bitki çiçek, yaprak
ve meyveler üretim alanlarından uzaklaştı-
rılmalı.

5. Dayanıklı çeşitler her zaman tercih edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Mücadeleye nisan ayından itibaren 15 günde bir ilaçlama tekrarlanmalıdır.Gövde

üzerinde belirtiler görüldügünde bitkiler koruyucu fungisitler ile ilaçlanabilir. Bayleton,
Rubigan, Triadimefon, Triforine,Cupravit, Fenarimol,Benlate,bakırlı ilaçlar kullanılabilir.

5.6. Güllerde Pas 

Phragmadium spp. 
Düşük sıcaklıkta yüksek nemli zaman-

larda ilk büyüme döneminde şiddetli sal-
gınlar şeklindedir. Gül yapraklarının çok
olduğu yerde hastalığın ilk belirtileri genel-
likle bitkinin iç kısımlarında ve yere yakın
şekilde bulunmaktadır. 

Belirtiler
Gül pası yaprak alt yüzeylerinde porta-

kal rengi yada pas renkli püstüllü bir geliş-
me olarak görülür.yapraklar fonksiyonunu
yapamaz,fizyolojik denge bozulur.

Yaşlı olan yapraklar genç olan yaprakla-
ra nazaran bu tür belirtileri daha erken göstermektedir 

Erken ilkbaharda yaprakların alt kısımlarında toz kabarcıkları şeklinde açık turuncu-
dan sarıya dönüşen sporlar halindedir.İlk zamanlar sporlar sarı şeklinde yaz döneminde
turuncu yada kırmızımsı renkte sonbahar sonu kahverengimsi turuncu bir renk alır. 
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Kültürel Mücadele
1. Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli.
2. Hastalık ortaya çıkınca hemen hastalanan yapraklar toplanmalı ve ima edilmeli.
3. Bitkilerin iyi şekilde havalanması sağlanmalı. 
4. Sulamalar öğleden önce yapılmalı, ve bitkilerde aşırı nem oluşumundan kaçınıl-

malı.
5.sulamanın damlama sistemi ile olması gerekir.

Kimyasal Mücadele
Çiçek tomurcukları kırmızı uç göstermeden 25 gün önce ilaçlamaya başlanmalı-

dır.ikinci ilaçlama 15 gün sonra tekrarlanmalıdır.yılda 3-4 kez ilaçlama yapılmalıdır. Bor-
do Bulamacı-antracol-Koruneb-Enercol-Superpon-Safacol adlı fungisitler kullanılır.

5.7. Kök Kanseri Hastalığı 

Agrobacterium tumefaciens
Bu hastalık güldeki en ciddi hastalıktır. Dünya da gül olan

her yerde yaygındır. Kumlu-killi ve killi topraklarda yetiştirilen
güllerde dünyanın her yerinde yaygındır.

Belirtiler
Güllerde kökler üzerinde, gövde üzerinde dalların birleşti-

ği gövdeye bağlandığı yerlerde taç şeklinde yuvarlak galler şek-
linde kendini gösterir. Bu Galler düzenli, düzensiz, farklı şekil-
lerde genellikle yuvarlaktan şekilsiz bir görünüme, sert dış yü-
zeye sahiptir. Bu hastalıklı kısmı kestiğimizde bitkinin dokusu-
nun tamamen hastalandığı görülür ve bitkide bu oluşuma tü-
mör denir. Oluşan bu galler bitkilerde köklerden gövdeye ya da
tersi durumlarda su ve besin alışverişini engellemektedir. So-
nuçta ise bitkilerin zayıflamasına ve bodur kalmasına neden
olur.

Kültürel mücadele
1-fidanlar ağır ve nemli topraklardan kaçınılmalı
2-Aşılı ağaçlarda aşı yerini macunla kapatmalıdır.
3-Kanserli fidanlar yok edilmelidir.
4- Bitkilerin yaralanmamasına dikkate edilmeli. 
5- Budama aletleri ve diğer aletler dezenfekte edilmeli. 
6- Hastalana bitkiler varsa hemen sökülmeli ve imha edil-

meli. Ayrıca hastalıklı güllün bulunduğu alandaki toprakta
mümkünse uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Kök ve kök boğazlarında görülen urlar yaz aylarında kesil-

meli ve yara yerlerine hazırlanan % 5 lik Bordo bulamacından
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(100 lt suyu 5 kg göztaşı + 2.5 kg sönmemiş kireç konularak hazırlanır) fırça ile sürül-
meli, ilaç kuruyunca yara yerleri nebati katran ile örtülmelidir.

Kimyasal mücadeleye ağustos ve eylül aylarında yapılır.bakır sülfatlı ilaçlar kullanıl-
malıdır.

5.8. Gül Mozaik Virüsü

Rose Mosaic Virus

Belirtiler
Hastalık yaygın olarak yapraklarda ve

tomurcuk gelişmesinde bozukluklar şeklin-
de görülür ve ilkbaharda ortaya çıkar.Da-
marlar sarıdan basit altın rengine, yapraklar
meşe yaprağı desenli açık sarı renkli desen-
li dalgalı olabilir.Daha sonra yapraktan açık
sarı renkli ve dalgalı ve meşe yaprağı desen-
li sarı ve damarlar sarı renkli olarak görü-
lür. İnfekte olmuş bitkiler yavaş gelişir. Çi-
çeklenme ve çiçek sayısı azdır. Çiçek kalite-
si zayıftır.

Sıcak yaz koşullarında bu hastalık gö-
rülmeyebilir. Ancak sonbahar ya da serin sıcaklıklar durumunda geri gelebilir.

Kontrol
Virüs hastalığının ilaçlı bir mücadelesi yoktur. Önemli olan kaliteli materyal satın al-

maktadır.Bu hastalığa karşı dayanıklı tür ve varyeteler tercih edilmelidir.
Bu hastalık tamamen öldürmez.Bitkide gelişme geriliği ve çiçeklenmede azalma mey-

dana getirir.

5.9. Güllerde Gövde Kanseri 

Diapleella coniothyrium
Soğuk nemli uzun bir kışın ardından güllerde bazı ölümler ve kanser vakaları görü-

lebilir. Bu hastalığa neden olan mantarlar çok kültürlü (sofistik) değil iken ciddi hasara
sebep olabilir. Yaşlı güllerde problem daha ağır görülebilir. 

Bu problem özellikle; soğuk hava depo-
sundan çıplak köklü genç güllerin görülme-
si ve daha yaşlı güllerde güç kaybı şeklinde
bu problemler görülebilir.

Belirtiler
Erken ilkbahardaki budanmış gövdeler-

deki yaralı bölgelerde mantar sebep olan
pamukçuklar şeklinde kolonize olabilirler.
Gövdelerde ilk başta sarı sıklıkla kırmızı le-
keler şeklinde görülür. İleri safhalarında le-
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keler kahve rengi ve siyaha dönüşür. Siyah
lekeler rengi bozulmuş dokularda mantarın
sporlarının meyve üreten yapılarında (üre-
tim bölgelerindeki) rengi bozulmuş dokula-
rında sıklıkla bulunabilir.

Güllerde iki türlü kanser çeşidi vardır.

1. Brand Canker
Bu kanser türü sarmaşık güllerinde yay-

gındır. Belirtilerin merkezinde açık kahve
rengi renkten kenara doğru kahve rengi kır-
mızımsı yada mor lekeler oluşur.

2. Stem Canker-Gövde Kanseri
İlk belirtisi gövdeler üzerinde açık sarı

ve kırmızımsı lekeler şeklinde görülür. Kan-
ser bütün gövdeyi kuşatabilir (sarabilir).
Hastalığın bulaştığı yerden itibaren önce
solgunluk oluşur daha sonra o dokular ölür.
Yada gödenin bir kenarına ayılır. Kahveren-
gileşmeye sebep olur. Bu kesin bir ölüm de-
ğildir. Sadece gövdenin tek tarafında ise bit-
ki ölmüş anlamında değildir. Önleyici ola-
rak hibrit güller kullanılmalıdır. 

Kültürel Mücadele
1. Bitkiler zayıf düşürülmemeli ve devamlı iyi koşularda tutulmalıdır. 
2. Hastalıklı sürgünler sağlıklı noddan itibaren belli bir açıyla budanmalı ve imha

edilmeli.
3. Budamalardan sonra yara yerleri koruyucu bir kimyasal ilaç ile ilaçlanmalı ve bü-

yük açılan yara yerleri kapatılmalı.Ve kuru havalarda budamalar yapılmalı. 
4.budama aletlerini çamaşır suyu ile dezenfekte etmek gerekir.
5.toprağı iyi drenaj sistemi yapılmalı ve iyi beslemelidir.

Kimyasal Mücadele
Her bir kesimden sonra kesilen yer ve budama aletlerini %70’lik alkolle veya çama-

şır suyu (1/4 oranında suyla karıştırılarak kullanılabilir) ile dezenfekte
Uyku halinde iken soğuk ve nemli kış aylarında budana kısımlar ve yaralar bitki dor-

mant halindeyken uygulanan ilaç ile kontrol edilir.
Hastalığın bulaştığı organ ve infekte olmuş dallar ilacın uygulamasından sonra hasta-

lık azalır. Ancak hastalığın tamamen yok olmaması durumunda ikinci kez ilaçlama yapılır.
Kimyasal mücadele özellikle ilkbahar budamasından hemen sonra uygulanırsa göv-

de kanserlerini kontrol altına alır.ilaçlamaya nisan ayından itibaren başlanmalı ve hava-
nın nemli ve kuru olduğu durumlarda her 10-15 günde bir yapılmalıdır.Koruma ba-
kır,Hektaş bakır,Cupravit,Bordo bulamacı kullanılmalıdır.
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5.10. Gül Karaleke Hastalığı

Diplocarpon Rosae
Diplocarpon rosae F.A. Wolf (anamorph: Marssonina rosae (Lib.) Died.) fungal has-

talık etmenidir.

Belirtiler
Gül bitkisinin toprak üstünde bulunan bütün organları bu hastalığa yakalanabilir.

Bununla beraber hastalığın en çok görüldüğü yer yapraklardır. En karakteristik özelliği
yapraklarda dairesel 2 mm çapında siyah nokta şeklinde lekeler mevcuttur genç dallarda
da görülebilir.

Yaprakların alt ve üst yüzeylerinde önce küçük olarak başlayan lekeler birbiri ile bir-
leşerek zamanla daha büyük lekeleri oluşturabilir. Lekeler birleşerek düzensiz daha bü-
yük lekeler oluşturur.buralarda yapraklar sarı renge döner ve zamanından önce dökülür.
Bazen yaprağın tamamı kaplanabilir. Lekeli yapraklardaki sağlam dokuların lekelere
komşu olan yerlerinde sararmalar görülür.

Yaprak dökülmelerinden önce bazen tamamen sararma görülebilir. Hastalığın en ba-
riz özelliklerinden biri yaprakların vaktinden önce dökülmeleridir. Hastalıklı bitkilerin
dalları (uçlarında birkaç yaprak hariç) genellikle çıplaktır. Hastalık etmeninin sürgünler-
deki lekeleri de yapraktakilere benzer. Yaprak saplarında ve kulakçıklarda bulunanlar ise
çiçek tablasında çanak ve taç yapraktakiler gibi nispeten belirsizdir. Çiçeklerde şekil ve
renk bozukluğu görülebilir.

Kültürel Mücadele
1.Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli.
2.Hastalık ortaya çıkınca hemen kimyasal ilaçlamaya geçin ve bu arada hastalanan

yapraklar toplanmalı ve imha edilmeli.
3.Sonbahar ve Kış aylarında tüm yapraklar bitkiden uzaklaştırılmalı ve zayıf ve has-

talıklı sürgünler budanıp imha edilmelidir. 
4.Alınan gül fidelerinin hastalıklı olup olmadığı kontrol edilmeli. 
5.Malçlama yapılarak hastalığın çıkışı azaltılabilinir. 
6.Tepeden sulamalardan mümkün mertebe kaçınılmalı, özellikle gün ortasında yapıl-

malı, bu sulamalar geç vakitlerde yapılmamalı.damlama sulama yapılmalıdır.
7-Dikilecek alan iyi drene edilmiş olmalı ve hava akımı olan yerler tercih edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Hastalığa karşı uygulanacak ilaçlama yaprak üst ve alt kısmını iyice kaplayacak şekil-

de ve hastalık görülür görülmez serin ve nemli havalarda 7 gün, daha sıcak ve hastalık
için elverişli olmayan koşullarda 14 gün ara ile yapılabilir. 

Kimyasal mücadeleye nisan ayından itibaren başlanmalı düzenli olarak 12-15 günde
bir ilaçlama tekrarlanmalıdır.Chlorothalonil, mancozeb, Triforine,thiophanate, propico-
nazole, thiophanate methyl + mancozeb, Triforine, benomyl, myclobutanil, bakır sülfür
gibi koruyucu fungitler tavsiye edilmektedir. Güller için en iyi ilaç uygulama zamanı ak-
şama doğru olma zamanlardır. Bazı fungisitler özellikle sıcak ve güneşli havalarda uygu-
lanırsa yeşil aksama fitotoksik etki yapabilir. 
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5.11. Gül Yaprak Biti 

Macrosiphum rosae (Hom. Aphididae)
Macrosiphum rosae Gül yaprak biti
Aphis gossypii Pamuk yaprak biti
Prociphilus fraxinifolii Pışbudak yaprak biti
Various Huş yaprak biti
Tinocallis ulmifolii Kara ağaç yaprak biti
Cinara spp Konifer yaprak biti
Lachnus salignus Söğüt yaprak biti
Myzus persicae Şeftali ve erik yaprak biti
Hyadaphis tartaricae Hanımeli yaprak biti
Tinocallis sp Meşe yaprak biti
Neoceruraphis viburnicola Kartopu yaprak topu
Adelges spp., Pineus spp. Konifer yaprak biti
Eriosoma lanigerum Elma yaprak biti

Zarar Yaptığı Bitkiler
Güllerde ve hemen her tür bitkilerde

beslenirler.

Zarar Şekli
Afitler sokucu emici ağız yapısı ile hor-

tumunu bitki dokusu içine sokarak özsuyu
emer. Koloniler halinde sürgün tomurcuk,
yapraklarda bazen de gövdede bulunur. Yo-
ğun olduğu durumlarda gül tomurcukları-
nın normal gelişmesi duraksar, öz suyu
emilen yapraklarda büzüşme,dönme,bur-
kulma olur.zararı özellikle genç sürgün ve
yapraklarda yapmaktadır.

Bitki gelişmesini engeller, meyve ve
yapraklar deforme olur.yaprak,gövde ve
hatta kökte gallere sebep olur.bir çok afit
türü beslendikleri yerlerde yapışkan tatlı
ballımsı madde (fumajin) salgılar.bu madde
bitkinin meyve,dal ve yaprakların üzerine
düşer.daha sonra buralarda kahverengi sisli
mantar tabakası oluşur. Ayrıca beslenmeleri
sırasında virus ve diğer vektörlerin bulaş-
masına neden olur.sinek,karınca,ve eşek
arısı gibi hayvanları cezp eder.
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Kültürel Önlemler 
Güllerin yabani otlardan arındırılması,

toprak işlemesi, sulama ve gübrelemenin
zamanında yapılması önemlidir. Fazla azot-
lu gübrelemeden kaçınmak gerekir.basınçlı
su ile temas ettirilmelidir.

Biyoteknik mücadele
Yaprak bitleri ile mücalede sarı yapış-

kan tuzaklar yoğun olarak kullanılmakta-
dır.

NeemAzal®-T/S, Trifolio-M GMBH ta-
rafindan geliştirilmiş doğal bir böcek ve
kırmızıörümcek ilacıdır. NeemAzal®-T/S;
Yaprak bitleri, Beyaz sinekler, Yaprak galeri
sinekleri, Thripsler, Patates böceği, Elma pamuklubiti, Kabuklubitler, Unlubitler, Cica-
dellidler, Noctuidler, Coleopterler, Ağ kurtları, Amerikan Beyaz Kelebeği, Çam kese tır-
tılı, Doğu meyve güvesi, Zeytin sineği, Kiraz sineği, Yaprak bükenler, Yaprak galeri güve-
leri, Akarlar (Kırmızı örümcekler) gibi 200’den fazla bitki zararlısının mücadelesinde
mükemmel etkilidir. Dünyanın değişik yerlerinde yapılan biyo-etkinlik çalışmaları saye-
sinde kontrol altına alınabilen böcek ve kırmızı örümcek sayısı giderek artmaktadır.

Etki Şekli NeemAzal®-T/S, tropikal Neem ağacı (Azadirachta indica A. Juss) çekir-
dek özünden elde edilen “Azadirachtin A” aktif maddesini içerir. Aktif madde yaprakla-
ra sızar ve bitkide kısmen sistemik olarak dağılır; zararlı böcekler beslenme sırasında ağız
yoluyla (emerek veya ısırarak) bu aktif maddeyi alırlar. Etkilenen zararlıların beslenme-
leri ve kabuk değiştirmeleri durur. Aynı zamanda üreme kabiliyetlerinde azalmaya ve kı-
sırlığa neden olur.

Biyolojik mücadele
Yaprak bitleri ile biyolojik mücadele

doğal düşmanlarıyla yapılmaktadır. Uğur
böcekleri (Coleoptera :Coccinella semp-
tempuntata), Neuroptera: Chrysopidae,
Diptera: Syriphidae, Diptera: Cecidomyi-
idae, (Aphidolete aphidimyza) afitlerle besle-
nirler.,eşek arıları yumurtalarını yeni doğ-
muş afit nimflerinin yanına koyar,çıkan arı
larvaları afitlerin nimfleriyle beslenirler.

Kimyasal Mücadele 
Gül bitkisinin sürgün ve taze yaprakla-

rın alt yüzünde yaprak biti kolonileri görülmeye başladığı zaman ilaçlamaya geçilmeli-
dir.ilaçlama her 20 günde bir tekrarlanmalıdır.Kontakt insectisitler acephate, bendi-
ocarb, bifenthrin, chlorpyrifos, diazinon, fenitrothion, endosulfan, lindane, malathion,
pyrethrum, permethrin,imidaclorpid adlı pestisitler kullanılır.
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5.12. Yazıcı Böcekler 

Scolytus rugulosus Müll. (Col.Curculionidae) Scolytus amygdali Guer. 

Zarar Yaptığı Bitkiler Ve Zarar Şekilleri:
Zararlı olduğu başlıca konukçuları elma, armut,

kiraz, erik, şeftali, kayısı, ayva, badem, fındık ve kes-
tanedir. Yazıcı böceklerin son döneme giren larvaları
kabukların hemen altında açmış oldukları sayısız ga-
leriler içinde diyapoz halinde kışlarlar. İlkbahardaki
larva döneminden sonra erginler nisan ayından itiba-
ren çeşitli ağaçlara uçarak dağılırlar. Dişiler delik aç-
maya başlar ve bu arada çiftleşirler. Sonra 2-3 cm kadar açtıkları kısa galeriler içerisine
yumurtalarını bırakırlar. İlk galeriye bırakılan yumurtadan çıkan larvalar bu ana galeriye
dik açıda ikincil galerileri oluştururlar. 

• Bakımsız ve zayıf ağaçlara saldırdıkları gibi bunların yine daima zayıf dallarını ter-
cih ederler. Beslenme düzeni bozulan dalcıklar kurur. Bulamadıkları zaman sağlam dal-
lara da gelirler. Böyle dallar hafif bir rüzgarla çabucak kırılabilir. Saldırdıkları ağaçları 2-
3 yıl içinde kuruturlar. 

Kültürel Önlemler 
Yazıcı böceklere karşı en etkili mücadele yönte-

midir. Daha çok zayıf ağaçları seçen bir zararlı oldu-
ğundan ağaçların budama, gübreleme, sulama ve
toprak işlemesi ile kuvvetli tutulması gereklidir. 

Budama artıkları bahçeden en az 2 km uzaklaştı-
rılmalıdır. Bu artıklar yakacak olarak kullanılacaksa
bir yere yığılmalı bu yığınlara çoğalmak üzere gelen
böceklerin talaş çıkardıkları görüldüğünde dal yığın-
ları ilaçlanmalıdır. Mart, Haziran ve Eylül aylarında
olmak üzere yılda üç kez ağaçlara kurumuş dallar tu-
zak olarak asılmalı, bu tuzaklarda talaş çıkmaya baş-
lar başlamaz hepsi toplanıp yakılarak imha edilmeli-
dir. Böcekli dallar kesilip yakılmalı, yerde kuru dal
bırakılmamalıdır. 

Yazıcı böceklerle mücadelede biyoteknik yön-
temler son yıllarda çok gelişmiş durumdadır.

İlkbahardaki larva döneminden sonra erginler
nisan ayından itibaren çeşitli ağaçlara uçarak dağılır-
lar. Bu dönemlerde, kimyasal mücadeleye karar vermek için ergin uçuşunu saptamak ve
Biyoteknik Mücadelede Kitle yakalama tekniğini uygulamak için dekara 1 adet KAPAR®
Yazıcı Böcek Tuzağı asınız.
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Kimyasal Mücadele 
İlkbaharda nisan mayıs aylarında yapılacak gözlem-

ler ile kurumuş dallarda ergin çıkışları görülür görülmez
ilk, bundan 10-15 gün sonrada ikinci ilaçlama yapılır.
İkinci döle karşı yine aynı şekilde temmuz ağustos ayla-
rında yapılacak gözlemler sonucu ergin çıkışları görülür
görülmez ilk, bundan 10-15 gün sonrada ikinci ilaçlama
olmak üzere dört ilaçlamaya gerek vardı.

Kullanılacak ilaçlar ve dozları
Etkili madde adı ve Formülasyon Dozu (100
miktarı litre suya)
Azinphos Methyl %25 WP 300g
Carbaryl %50 WP 200g
Carbaryl %85 WP 100g
Methiocarb %50 WP 150g

5.13. Torbalı Koşnil

Icerya purchasi (Maskell) (Hom.Margaroidae)

Zarar Yaptığı Bitkiler
Polifag bir zararlı olup genellikle cup-

ressus,ardıç,çam,gül,pittosporum,akas-
ya,ıhlamur,citrus,spartıum junceumda za-
rar yapar. İstanbulda pitosporum,robinia
pseudoacacia,laurus nobilis,vitis vinifera ve
kaz ayağında görülmüştür.

Zarar Şekli
Bitkinin özsuyunu emerek gelişmesini

durdurduğu gibi, beslendiği yaprak ve dal-
ları da kurutabilir. Tatlımsı maddelerine ka-
rınca ve arılar hücum ettiklerinden preda-
törleri de kaçırırlar.

Fumajin ve meyve dökümleri ile ürün
kayıpları olabilmektedir.zarar yaptığı yap-
rak ve sürgünler sarımsı renge dönü-
şür.yapraklar vaktinden önce dökülür ve
sürgünler kurur.

Yeni çıkan nimfler genellikle yaprağın
alt yüzeylerinde, ileri dönemdeki nimfler
sürgün veya dallarda, erginler ise gövde ve-
ya dallarda kümelenirler. Nimf ve erginleri
hareketsizdir ve kendilerini bir yere tespit
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ederek beslenirler. Bu koşnil hermafrodittir. Yine de en uygun çoğalma dönemi ilkbahar
başlangıcı ve sonbahardır. Ağaçların kuytu yerlerinde kışlar.

Biyolojik Mücadele
Etkili predatörü R.cardinalis, bulunduğu yerlerden getirilip bulaşık bahçelere salına-

rak etkili bir biyolojik mücadele yapılır.
Doğal düşmanları :Rodolia cardinalis Muls. (Col.:Coccinellidae) en etkili predatörü-

dür.

Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadelede zamanlama çok önemlidir.seçici sistemik ilaçlar kullanılmalıdır.
Yumurtadan yeni çıkan larvalara karşı organik fosforlu insectisitler kullanılır. imidac-

loprit Lorsban, Sevin, Supracide, Malathion,acephate, carbaryl gibi ilaçlar kullanılır.

5.14. Amerikan Beyaz Kelebeği 

Hyphantria cunea (Drury), (Lep.Arctiidae)

Zarar Yaptığı Bitkiler
Amerikan beyaz kelebeği 200 ün üze-

rinde bitkide zarar yapar.bunlar arasınada
acer, cydonia, fraxinus, juglans, morus,
pyrus, platanus, populus, prunus, salix,
sambucus, tilia ve vitis’de zararlı olurlar.

Zarar Şekli
Yaprak içlerini yiyerek zarar yaparlar

Fazla zarar gören yapraklarda sadece yap-
rak ana damarı kalır. Bu zararından başka
olgunlaşmaya başlayan körpe meyveleri de
yiyerek mahsulün azalmasına veya tama-
men yok olmasına sebep olurlar.Erginler
zararsız sadece larvaları zararlıdır.

Kültürel ve Biyolojik Mücadele
1-Ağ örülmüş dalların makasla budanması gerekir.
2-Biyolojik olarak Bacillus thuringiensis var kurstaki adlı bakteri ile mücadelesi

yapılmalıdır.
3- Böcek gelişim düzenleyici olarak
Diflubenzuron (Dimilin),F enoxycarb (Precision), Tebufenozide (Confirm), Pyrip-

roxifen (Distance) Neem (Azadirachtin) NeemAzal® kullanılır. 
İlaçlı mücadele Haziran ve Ağustos aylarında (Şayet 3. döl larva çıkarsa Eylül ayın-

da) tırtılların yaprak içlerinden çıkıp ağlarını örmeye başladıkları zaman (Daha ziyade tır-
tılların 2. ve 3. gelişme döneminde olduğu bir devrede) yumurtaların açıldığı bir dönem-
de yapılmalıdır. Her döle karşı bir ilaçlama yapılmalıdır.Uygulamada Dursban 4 EC, Kor-
ban 4, Pyrinex 48 EC, Talstar, Deltamethrin, Cyfluthrin,Supracide 40 EC, Suprathion 40
Ec, Dimilin 25 WP adlı ilaçlar kullanılır.
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5.15.  Gül Filiz Arısı-Yaprak Arısı 

Arge ochropus (Hym.Argidae)

Zarar Şekli
Larvaları bir yıllık sürgünlerin öz kı-

sımlarında yaşar ve sürgünleri tamamen
kuruturlar. Kışı olgun larva halinde gül sür-
günü içinde geçirir. İlkbaharda prepupa
olurlar. Pupa devresi 10-15 gündür.

Erginler açtıkları yuvarlak deliklerden
bulundukları sürgünleri terk ederler. Mayıs
ayı içinde uçuşan erginler bir yıllık gül sür-
günleri içine yumurta koyarlar.İçine yumurta konan sürgünün uç kısımları derhal aşağı-
ya doğru sarkar ve 1-2 gün içinde uçtan kurumaya başlar. larva fildişi renkte, S şeklin-
dedir.Yumurtalar parlak saman sarısı renkte,ovaldir. Zararlı yılda bir döl verir.

Kimyasal Mücadele
Gençleştirme yapılmış güllüklerde % 5 zarar saptandığı zaman (Genellikle Mayıs so-

nu Haziran ortası) erginlere karşı mücadeleye geçilmelidir.Folidol-Korthion-Dipterex-
Sevin kullanılır.

5.16. Kabuklu Salyangoz - Sümüklü Böcek 

Helix aspersa-Agriolimax reticulatus

Zarar Şekli
Çiğneyici törpileyici ağız yapısı oldu-

ğundan dolayı bitkilerde yaprak ve çiçek-
lerde hatta genç bitkilerde gövde de zarar
yapar.

Bunlar geceleyin zararlı olur,bulut-
lu,sisli,kapalı ve yağmurlu havalardan hoş-
lanır ve beslenirler.sıcak ve parlak havalar-
da toprak altına bitki altlarında girinti ve çı-
kıntı yerlerde geçirirler, gizlenirler. Gizlen-
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diği veya gezindikleri yerleri tespit için sal-
gıladıkları parlak gümüş renkte salgı bıra-
kırlar. Küçük türleri çoğu kez bahçelerde
süs bitkilerini sararak kurumasına sebebi-
yet verirler. 

Organik Salyangoz Kontrolü
1-Salyangoz ve sümüklü böcekler bü-

tün peyzaj alanlarında,bahçelerde ve park-
lardaki bitkileri yoğun olarak istila edip,
çok zarar vermektedir.Kimyasal ilaçlarla
mücadele yapılabilir ancak kuşlar ve ya-
bancı yaşamdaki canlılar, kullanılan ilaçlar
toksik etki yaptığından dolayı etkilenebilir. Pestisit kullanmadan önce toksik olmayan
naturel alternatif metodlar yapılmalıdır.

a-Sulama çizelgesi: Salyangoz ve sümüklü böceklere karşı mücadelede en iyi, basit
uygulanacak yol budur. Salyangozlar nemli şartların olduğu gecelerde daha aktif olurlar.
Bundan dolayı bitkilerin bulunduğu sahaları gece sulama yapmamalı ve alanın tüzeyi ge-
ce kuru kalması sağlanıp, gündüz sabah erken saatlerde sulama yapılması sonucu bu şe-
kilde % 80 zarardan kurtulmuş oluruz.

b-Bira:Bira sümüklü böcekler için cezp
edici özellik taşır.Geniş bir sığ bir kavanozu
boğazına kadar toprak içine gömün ve bir
miktar bira koyun.Sonra kavanozun içine
giren salyangoz ve sümüklü böcekler içine
girip boğulacaktır. Daha sonra bunlar top-
lanıp toprağa gömülmelidir. 

c-Deniz yosunu: Deniz yosunu toprak
yapısını düzenleyici özelliğe sahiptir.Ayrıca
sümüklü böcekler için çok iyi bir repellent
özellik taşır.Ağaç,çalı,gül ve mevsimlik çi-
çeklerin diplerine 6-7 cm derinlikte malç serilerek bu sahalardan salyangozları uzaklaş-
tırmış oluruz.Deniz yosununu bitki köklerine kadar koyarız fakat bitki gövdesiyle direkt
temas etmemelidir.Sıcak havalarda deniz yosunu kuru ve pürüzlu kaba bir hal alır.bu du-
rumda sümüklü böcekler buradan uzakla-
şır.

d-Bakır:Küçük şerit halinde akır levha-
lar kesilip saksı ve çiçek yataklarının çevre-
sine konulur.Bakır levhanın yanına gelen
salyangozlar bakır levhanın üzerine ayak
atar atmaz bakır elektrik şok etkisi yaparak
yürümesine engel olur.

e-Lav Kayası: Aşındırıcı yüzeye sahip
olduğu için salyangozlar için istenmeyen
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durum arz eder. Bitkilerin çevresine bariyer şeklinde koyularak bitkilere geçmesi engel-
lenir.

f-Tuz: Tuz uygulaması ancak başka seçenek yoksa uygulanabilecek bir yöntemdir.
Aksi takdirde bitkilerde zarar görebilir.Uygulama yapılırken sadece zararlının üzerine uy-
gulanmalıdır.

g-Sarımsak Bazlı Sıvılar: Organik sarımsak suyu salyangozlar için etkili öldürücü
özelliktedir.

h-Toz Kahve: Toprak yüzeyine serpilmiş olan toz kahvede salyangozları uzaklaştır-
mak amacıyla kullanılır. Ayrıca % 1-2 lik kahve solusyonuda salyangozları için etkili öl-
dürme yöntemidir.

I-Özel olarak yapılmış traplarda mücadelede etkili olmaktadır.
j-Predatör kullanarak yapılan mücadele

Kimyasal Mücadele
Mücadelede salyangoz ve sümüklü böceklerin gizlendiği tahta,taş,gizli dehlizler,ağaç

gövdeleri,otların altı,sarmaşık araları ve yabani ot alanlarında barınırlar,buralara traplar
konulması,elle toplanması.özellikle hassas bitkilerde bakır bariyerler kurarak engeller ya-
pılması.Ayrıca kimyasal yemler hazırlanması.Alanın akşam sulanması ile nemlenip cez-
beci ortam sağlaması ardından zehirli yemler alana konulması.

Metaldehit le zehirli yemler hazırlanıp alana konulması Metadex-Salyangosit Mollu-
sit moltox kullanılır.

5.17. Danaburnu 

Grylotalpa gryllotalpa (Orthoptera. Gryllotalpidae)

Zarar Şekli
Tüm yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek-

ler,fidanlıklar,hemen her tür otsu ve odun-
su bitkilerin köklerinde zarar yapar. İlkba-
har ve yaz aylarında özellikle çok yıllık bit-
kilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve
çiçeklerini genç bitkilerin yaprak,sürgün ve
meyvelerini yerler.Çim alanlarında topra-
kaltında galeri açarken çim köklerini kese-
rek zarar verirler.Genç bitkilerde zarar çok
yüksek olmaktadır.

Toprak altında yaşayan bazı böceklerle
beslense de genellikle bitkilerin köklerinde ve yumrularında zarar yapar.toprak altında
galeri açarken rastladıkları çim ve fidanların köklerini keserler.zararlı ilkbaharda havala-
rın ısınmasıyla birlikte faaliyete geçerler,temmuz sonuna kadar zararı devam eder.topra-
ğın nemli ve kuru olmasına bağlı olarak galeri derinliği 10-30 cm değişebilir.kumlu-kil-
li humuslu ve hafif topraklarda yaşar.
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Kültürel Önlemler
1-Küçük alanlar su altında bırakılıp

nimf ve erginler troplanıp imha edilir.2-yi-
ne sonbaharda alana iki yumruk büyüklü-
ğünde belli yerler at gübresi koyulur daha
sonra ilkbaharda bu gübreler toplanıp güb-
re içindeki ergin ve nimfler imha edilir.3-
zamanında toprak işlemesi yapılarak yuva-
larının yıkılması.

Kimyasal Mücadele 
Erken ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele yapılmalıdır.Mücadelede Hekti-

onex,acephate, chlorpyrifos, imidacloprid, 7.9% Bifenthrin kullanılır. 

5.18. Çam Kese Böceği 

Thaumetopoea pityocampa (Lep. Thaumetopoeidae)

Zarar Yaptığı Bitkiler
Bu böcekler başta Kızılçam (Pinus bru-

tia) olmak üzere Karaçam (Pinus nigra), Sa-
rıçam (Pinus silvestris), Pinus maritima, Pi-
nus halepensis, Lübnan Sediri (Cedrus li-
bani) bazen de Juniperus excelsa’larda tah-
ribat yapmaktadır. Böcek yoğunluğu az ol-
duğu zaman genellikle orman açıklıklarının
kenar şeridinde veya münferit ağaçlarda
görülür

Çamkese böceği Anadolu’nun güney,
batı ve kuzey kısımları, batı ve orta Karade-
niz bölgesinin güney kesimlerinde yayılış
gösterir. Yoğunluk genellikle rakım yüksel-
dikçe ve bakı kuzeye kaydıkça azalmaktadır.

Zarar Şekli
Esas zararı tırtıl yapar. Tırtıllar yaşamları boyunca ağaçların iğne yapraklarını yerler.

Bu nedenle fizyolojik ve primer zararlı bir böcektir. Miktarı az olursa yalnız yuvalarının
civarında bulunan iğne yapraklar zarar görür. Fakat kitle halinde ürediklerinde ağaçları
ve meşcereleri tamamen çıplak hale getirirler. ağacın ibrelerini (filizlerini) yiyerek ağacın
gelişmesinde yüzde 60 gerilemeye neden oluyor.

Bu zararlı ağacın kurumasına neden olmuyor, ancak kabuk böceği ağacı kemirip bi-
tiriyor Tırtıllar keselerini genellikle tepe sürgünlerine yakın dallara veya tepe sürgünü-
nün bulunduğu dal çatallarına yapar. İlk 3 gömlek değişimine kadar devamlı sürgün de-
ğiştiren zararlı kışlık kesesini ördükten sonra bir daha kese değiştirmez ve onu barınak
olarak sonuna kadar kullanır. Zararını bu keseden çıkıp dolaşarak yapar ve aynı keseye
döner. 
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Tırtıllar genellikle geceleri beslenirler. Ağustos sonu ve Eylül başlarında kelebekler
kozayı delerek topraktan çıkar. Bu zamanda dişi kelebeğin abdomeni yumurta ile dolu
vaziyettedir. Çiftleştikten sonra erkek ölür. Dişi kelebek ise çiftleşmeden sonra bir gün
içersinde yumurtalarını koyarak yumurta koçanını meydana getirir. Kısa bir müddet son-
ra oda ölür. Kapalı havalarda gündüz de beslendikleri görülmüştür. Isı 6 °C nin altına
düştüğü zaman yuvalarından çıkmazlar.

Mekanik Mücadele
Sonbahardan ilkbahara kadar, yani tırtıl dönemi esnasında keseler dal makaslarıyla

kesilerek yangına karşı gerekli emniyet önlemleri alındıktan sonra yakılır.Tırtılların üze-
rinde bulunan ayna kıllarının sebep olduğu kaşıntı ve kabarcıklara engel olmak için sa-
vaşta çalışan işçilerin çıplak yerlerine vazelin sürmeleri, ellerine eldiven giymeleri ve göz-
lerine gözlük takmaları büyük yarar sağlar.

Biyolojik Mücadele
1-Calosoma sycophanta Çam Kesebö-

ceği ile biyolojik mücadelede en önemli
faktördür. Tırtıl ve ergin döneminde çam
keseböceğinin tırtılını yemektedir. Ergini
0,80 gr. olup ağırlığının 7-8 katı çam kese
tırtılı tüketir.

Mart ayı ortalarında çiftleşir. 20 gün
sonra yumurta bırakır. Siyahımsı tırtıllar 10
gün sonra yumurtadan çıkar. Yaşam süresi
3-4 yıldır.

2-Bu böceğin tırtıllarına karşı patojen
mikroorganizmalardan, örneğin bakteriler-
den de yararlanılır. Son yıllarda bu zararlıya karşı Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
ve B.t. subsp. thuringiensis başarıyla kullanılmaktadır.

3-Böcek gelişimini engelleyici NeemAzal® kullanılır.

Kimyasal Mücadele
Çam kese böceği ile mücadelede en uygun zaman tırtılların l. ve 2. dönem çok kü-

çük ve korumasız olduğu, parazit ve yırtıcıların ise henüz doğada bulunmadığı evrede
yapılan ilaçlama kesin netice vermektedir. İlaçlama, yağışsız,açık mümkünse çok hafif
meltemli bir havada yapılmalıdır. Özellikle kasım ve aralık ayında erginlerin ibreler üze-
rine bıraktığı yumurtaları öldürücü ve Böcek gelişim düzenleyici olarak diflobenzuron
aktif maddeli ilaçlar etkilidir.
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5.19. Kırmızı Örümcekler-Akarlar Tür

Tetranychus urticae (Acarina. Tetranychidae)

Zarar Şekli
Kırmızı örümcekler yazın en sıcak ve

özellikle uzun yağmursuz kuru periyotlar-
da görülür. Bulundukları ağaçlarda yaprak-
ların bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar.
Yaprakların alt yüzüne ördükleri ağlar ara-
sına bırakılan yumurtalardan gelişen kırmı-
zı örümcekler bitkinin özsuyunu emerler.
Yapraklar nokta nokta boyanmış,sarı,gü-
müşi veya bronz renk alır,tomurcuk üzeri-
ne,yapraklar arasına yaprak yüzeyine ağ
örer.yapraklar kahverengileşir kurur ve dü-
şer.emgi yerlerinde suyu emilen noktalar
ölür. Bunun sonucunda yapraklarda önce
beyaz, sonra sarı kahverengi lekeler meyda-
na gelir.

Daha sonra bu lekeler birleşerek yapra-
ğın,kıvrılıp, kuruyup dökülmesine, dolayı-
sıyla önemli derecede zarara neden olurlar.
Ayrıca bazı hastalıkları taşıyarak da zararlı
olurlar. 

Doğal Düşmanları
Bir çok avcı akar ve böcekler zararlı

akarların yumurta ve diğer dönemlerine
saldırarak çoğu defa onları zararsız durum-
da bırakabilmektedir. Stethorus punctillum (Col.:Coccinellidae) önemli doğal düşmanlar
olarak bulunmaktadır. Scolothrips longicornis (Thysanoptera) ve Chrysoperla carnea
Sth. (Neurop.:Chrysophidae) de önemli kırmızı örümcek predatörleridir.Ayrıca böcek
gelimi engelleyici NeemAzal® kullanılır.

Kimyasal Mücadele
Yaprakların altları incelenerek zararlı görülür görülmez ilaçlama yapılmalı, geç kal-

mamaya özellikle dikkat edilmelidir. Hava sıcaklığına bağlı olarak haziran ayından itiba-
ren zararlı görülebilir. Yaprak altlarının iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Trazam
(amitraz), oberon, Kükürt-Meteor-Torpedo-Avirmec-Aniverse kullanılır. 
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5.20. Ladinde Kırmızı Örümcek 

Oligonychus ununguis (Acarina. Tetranychidae)
Kırkın üzerinde ibreli türleri etkiler.

Göknar, ardıç, mazı ve porsukta zararlı
olurlar.

Zarar Şekli
Kırmızı örümcek ufacık ağız parçaları

değişikliğe uğramış olup bitki hücrelerini
delip içine girer ve öz suyu emerler. Bunun
sonucunda ufak sarı yada beyaz lekeler olu-
şur.beslendiği yerlerde yapraklı bitkilerde
sarı veya bronzlaşma olur.önce yapraklar
bronzlaşır sıklığında ise yapraklar zamanın-
dan önce dökülür. 

Ağır enfeksiyonda ise renk değişimi, büyümede gerileme hatta ölme meydana ge-
lir.ladin kırmızı örümceği aşırı sıcak havada etkili olmayıp,normal sıcak ve serin havada
aktif olurlar. Göknar’ da zararı mart ve nisan ayında başlar.diğer ibreli süs bitkilerinde ve
konik ladinde nisan ayında zarar görülmeye başlar.ayrıca güney ve batı yönünde doğu ve
kuzey yönden daha fazla problem olur.

Kültürel Önlemler 
Ağır yağmur fazla rüzgar ve yüksek sıcaklık doğal kontroldür.sıcak yaz havalarında

basınçlı su ile yıkamak popülasyonu azaltır ve ördükleri ağı tahrip ederek zarar görür-
ler.Ayrıca predatör (avcı) (Stethorus species) ile Biyolojik mücadele yapılmalıdır.

Kırmızı Örümcek Biyolojisi

Kimyasal Mücadele
Kimyasal ilaçlamaya mayısın üçüncü haftasından itibaren ilk ilaçlama ikinci ilaçlama

haziran ayında üçüncü ilaçlama temmuz ayında yapılmalıdır.Omite 79 EC, Talstar-Poli-
gor-Mavrik-Dursbran4-Hektaş asefat- dimethoate, imidacloprid Kortan kullanılır.
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5.21. Kara Çekirge 

Melanogryllus desertus 
(Orthoptera.Gryllidae)

Zarar Şekli
İlkbahar ve yaz aylarında özellikle çok

yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini,
yaprak ve çiçeklerini genç bitkilerin yap-
rak, sürgün ve meyvelerini yerler.

Çim alanlarında toprakaltında galeri
açarken çim köklerini keserek zarar verir-
ler.

Genç bitkilerde zarar çok yüksek ol-
maktadır. 

Mücadelesi
Kültürel önlem olarak toprak altındaki

yumurtalarına karşı toprağın sürülmesi.
Kimyasal mücadeleye zararlı görülüp

nimflerin yoğun olduğu zamanlarda mayıs
ayından itibaren başlanmalıdır. Folidol,
Korthion, Malathion, Sevin adlı insectisitler
kullanılır.

5.22. Kabuklu Bitler - Koşniller 

Parthenolecanium spp 
(Kahverengi kabuklu bit) 
Ceroplastes floridensis 
(Yıldız kabuklu biti)

Zarar Şekli
Bitkinin gövde ve yapraklarında bitki

özsuyunu emerek zararlı olurlar. Kendileri-
ni sabitleştirerek hareketsiz kalırlar. Tüm
bitkilerde zarar yaparlar. Özellikle taflanlar-
da,süs eriklerinde akasyalarda yoğun mik-
tarda görülür.Salgıladıkları tatlı madde ile
(fumajin) mantarlarının hızla çoğalmasına
neden olurlar. Zarar gören bitkiler 3-4 yıl
içinde tamamen kururlar. Bitkilerde dur-
gunluk, bodurlaşır, yapraklar ufalır sürgün
tomurcuk miktarı azalır kalite bozulur.
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Mücadele
Ocak-Şubat ayları arasında kışlık ilaçla-

ma,Nisan-Eylül ayları arasında yazlık ilaç-
lama yapılmalıdır.Kışlık ilaçlamada Mineral
yağ, yazlık ilaçlamada supracide, suprathi-
on-supracor, Folimat, pliogor, korumagor
isimli ilaçlar.

Zarar Verdiği Bitkiler 
Tüm herdem yeşil taflanlar,çoban,loni-

cera,hedera helix,çoban püskülü,sarma-
şık,ligustrum ve şimşirde zararlı olurlar.

Zarar Şekli 
Sokucu emici ağız yapısı ile bitkinin

gövdesinin yumuşak dokusu ve yaprakla-
rındaki bitki öz suyunu emerek beslendik-
lerinden emgi yerlerinde sararma ve beyaz
lekeler oluşur.ağır enfeksiyon halinde yap-
raklar sararıp düşer ve hatta bitki belli süre
sonra ölür. 

Kimyasal Kontrol
Mekanik mücadele: Tırtıllar meydana

çıkmadan önce bulaşıklı olan dallar buda-
nıp imha edilmelidir. Aşırı enfeksiyon du-
rumunda derin budama yapılmalıdır.kim-
yasal mücadeleye mayıs 15 ten itibaren baş-
lanmalıdır.ayrıca dormant durumda iken
kışın kışlık yağ ile mücadele yapılır.10-12 gün arayla ilaçlama tekrarlanmalıdır.ilaçlama-
da acephate, dimethoate, malathion 50% EC gibi preparatlar kullanılır.

6. SERT ZEMIN-BORDÜR KENARLARI VE DIĞER İSTENMEYEN 
YERLERDEKI YABANI OTLARLA MÜCADELE
Sert zemin, bordur kenarları,mıcır bulunan alanlarda ve istemediğimiz alanlardaki

yabani otlarla mücadelede total herbisitler uygulanır.Yabancı otlarda protein sentezini
önleyerek etki eder.Herbisit uygulamasından 10-15 günden itibaren sararma neticesinde
toprak altı aksam dahil ölmeye başlar.İlaç uygulanan alanda 1.5-2 ay boyunca yabani ot
tekrar gelmemektedir..Tek yıllık çok yıllık yabani otlar ve istenmeyen çalı türleri dahil tü-
müyle kesin mücadele yapılmaktadır.Ancak toprak altında kalan yabani ot tohumları ilaç
uygulamasından 1.5-2 ay sonra tekrar çıkmaktadır. Herbisit uygulama dozu bir dö-
nüm(1000m2)alana 400 cc ilaç,yaklaşık 15-20 litre suya karıştırılarak atılır. Özellikle çim
alanlarda,ağaç,çalı gül ve yer örtücü bulunan yerlerde kesinlikle uygulanmamalıdır. Her-
bisit uygulaması rüzgarlı havada yapılmamalıdır. 

İlaçlamada KNOCK-OUT, KORFOSAT, BOXER, ROUNDUP isimli ilaçlar kullanılır.
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Yıldız Kabuklu Biti

Taflan Kabuklu Biti
Unaspis Euonymi (Hom. Diaspididae)



7. ÇIM ALANLARINDA YABANI OT KONTROLÜ
Yabancı ot, çim alanı içinde istenmeyen bitkilerin tümünü içerip, aynı zamanda çim

için gerekli besin maddeleri ve suyuna ortak olarak zarar veren bitkilerdir. Çim alanla-
rında selektif herbisit uygulaması geniş yapraklı yabani otların öldürülmesi şeklindedir. 

Çim alanlarındaki yabani otlarla mücadele son yıllarda başarıyla uygulanmaktadır.
Özellikle tek yıllık ve iki yıllık yabani otların öldürülmesi ilk ilaçlamada kesin başarı sağ-
lamaktadır.Çok yıllık yabani otlarla mücadelede ise üçüncü ve daha sonraki ilaçlamada
başarı sağlanmaktadır.İlaç uygulamasından 2-3 hafta sonra yabani otlar solmaya baş-
lar.Yaklaşık bir ay sonra da tamamen kururlar.

Herbisit uygulama dozu bir dönüm (1000 m2) alana 200 cc ilaç yaklaşık 15-20 litre
suyla karıştırılarak atılır. Canamin, Herbamin adlı insectisitler kullanılır.Özellikle Mus-
tang adlı Herbisit ilacının çim sahada geniş yapraklı yabancı otlar üzerinde çok etkili ol-
duğu gözlenmiştir.
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