
ZEYTĠNDE FĠLĠZ KIRAN 

(Phloeotribus scarabaeoides )  
 

 
Zeytin filiz kıran ergini      

 
Zeytin filiz kıran zararı  

Tanımı ve YaĢayıĢı: 

● Vücudu silindirik bir yapıda ve koyu  kahverenkte olup üzeri gri renkli kısa 

tüylerle kaplıdır. KıĢı ergin olarak ağaçların dal ve dalcıkları üzerinde ve yaprak 

koltukları arasında açtıkları galeri (odacık) içinde geçirir. ġubat sonu Mart 

baĢından itibaren bu kıĢlakları kitle halinde terk ederek çevredeki budama 

artıklarında ve zayıf ağaçlarda  toplanırlar. Yılda 2-4 döl verir. 

 

Zarar ġekli: 

● Üreme yerlerinden yeni çıkan genç erginler sürgünlerin yaprak koltuklarında 

galeri açarak beslenir. Zararlının beslenmesi sırasında veya daha sonra hava 

koĢulları nedeni ile sürgünler bu galeri yerlerinden kırılarak kurur. Bazen de bu 

galeri noktalarındaki veya daha uç kısımlarındaki meyvelerin ve sürgünlerin 

buruĢup kurudukları görülür. Ayrıca, zayıf ağaçlar üreme sırasında larvaların 

beslenmeleri ve erginlerin çıkıĢları ile ağacın odun ve kabuk kısmı tahrip 

edileceğinden ağaç daha kısa sürede kurur.  

Zeytin yetiĢtirilen bütün bölgelerimizde ve diğer Akdeniz ülkelerinde yaygın 

olarak bulunur.  

Zararlı olduğu bitkiler: 

● Ülkemizde sadece zeytinlerde zararlı olmaktadır. 

 

 

Mücadele Yöntemleri: 

Kültürel Önlemler : 
● Zeytin filiz kıranı üremesini kesinlikle , zayıf kalmıĢ ve kurumuĢ dallarla tarla içinde kalmıĢ veya evlerin önüne 

yığılmıĢ budama artıklarına girerek yapar. Zararlının bu özelliğinden yararlanılarak en önemli döl olan ilkbahar 

dölünün çıkmasını önlemek veya azalmasını sağlamakla mümkündür. Bunun için Ģubat ayında bahçenin içine yer yer 

budama artıkları tuzak olarak bırakılır. Bu tuzak dallar ve bahçe içinde kurumuĢ ve kurumaya yüz tutmuĢ dallar, 

içine giren erginlerin açtıkları deliklerden nisan ayı içinden talaĢ çıkmaya baĢlayınca bu dallar toplanır ve hemen 

yakılır. Bu kültürel önlemlerin bölgesel olarak bütün çiftçiler tarafından benimsenerek yapılması ile sorun ortadan 

kalkar. 

● Zeytin filiz kıranı mart ve nisan aylarında üreme için budama artıkları kırılmıĢ dallar ve herhangi bir nedenle zayıf 

düĢmüĢ ağaçlarda bulunacağından bu gibi yerler kontrol edilir. Zararlının buralarda bulunma durumuna göre 

mücadeleye karar verilir. 

● Yaz aylarında ise populasyonun durumunu öğrenebilmek için 10 ağaçtan 20 Ģer sürgünde meyve, yaprak koltukları 

kontrol edilir. Sağlam ve zarar görmüĢ göz sayıları bulunarak % zarar saptanır. Eğer gözlerde %15 ve daha yukarı 

oranda zarar saptanırsa önlem alınmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: 

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

 

 

 

 

 


