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ÖNSÖZ 

Tarımsal üretimde ciddi ekonomik kayıplara sebep olan istilacı türler 

önemli bir yere sahiptir. Bunlar, genellikle yabancı türler veya egzotik türler 

olarak bilinen, yerleştiği ekosistemleri önemli ölçüde değiştiren veya bozan 

yerli olmayan zararlı türler olarak bilinirler. İstilacı türler, doğal göçlerle 

yeni alanlara gelebildikleri gibi küresel ticaret gibi insan faaliyetleriyle de 

yeni habitatlara taşınması, en yaygın yollar olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca, iklim değişikliğinin neden olduğu daha yüksek ortalama sıcaklıklar, 

yağmur veya kar modellerindeki değişikliklerde istilacı türlerin yeni alanlara 

taşınmasını sağlamaktadır. Bu türlerin bazıları yeni habitatlarda uzun süre 

hayatta kalamazlar, çünkü yeni çevrelerinin getirdiği zorluklara uyum 

sağlayacak adaptasyonlara sahip değildirler. Bu türlerin bazıları ise yeni 

habitatlara yerleşerek diğer türlere karşı yerleşik bir rekabet avantajına sahip 

oldukları zaman istilacı hale gelebilir. Özellikle ekosistem, onları kontrol 

altında tutabilecek doğal avcılardan yoksunsa, yeni gelen bu türler hızlıca 

çoğalarak, yüksek popülasyonlar oluşturabilir ve zarar meydana getirirler. 

Bu türler, yerli türlerin yiyecek, yaşam alanı veya diğer kaynakları elde 

etmesini engelleyebilir. İstilacı türler, doğal olarak yaşayan türler için önde 

gelen tehditler arasındadır. Bu türler zamanla, yerli türlerin yerini etkili bir 

şekilde alabilir ve çoğu zaman birçok yerli türün yerel olarak yok olmasına 

neden olabilir. Tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan türlerin yaklaşık 

%42'si istilacı türler nedeniyle risk altındadır. İnsan sağlığı ve ekonomileri 

de istilacı türler nedeniyle risk altındadır. Ayrıca, bu türler istila edilen 

bölgeleri daha da bozabilecek parazitleri ve patojenleri yayan hastalık 

vektörleri olarak da hizmet edebilir. Bunun sonucu olarak istilacı bu türler 

ekolojide bozulma, genellikle ekosistemin biyolojik çeşitliliğini azaltma ve 

sonuç olarakta ekosistemin biyolojik kaynaklarına bağımlı olan insanlara 

ekonomik olarak zarar verebilir.  

İstilacı bir türün başka bir ülkeden gelmesi gerekmeyebilir. İstilacı tür 

kavramı doğal çevrelerine zararlı hale gelen yerli türler için de 

kullanılabilmektedir. İstilacı bir tür, bir ekosisteme özgü olmayan ve zarara 
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neden olan herhangi bir canlı organizma türü olup, hızla büyüyen ve üreyen, 

agresif bir şekilde yayılan, zarar verme potansiyeline sahip türler olarak 

kabul edilir. Bu türler habitatları ve biyolojik bölgeleri olumsuz etkileyerek 

ekolojik, çevresel ve/veya ekonomik olarak zarara yol açabilir. Bulunduğu 

ekosistemde hızlıca popülasyon oluşturan bu türler, önemli ekonomik 

kayıplara sebep oldukları için bulundukları ekosistem için istilacı olarak 

kabul edilebilir. İstilacı türlerin doğal ekosistemlerimiz ve ekonomimiz 

üzerindeki etkileri her yıl milyarlarca dolara mal olmaktadır. Ticari ve 

tarımsal faaliyetlerimizin çoğu sağlıklı yerel ekosistemlere bağlıdır. 

Çevreye, ekonomiye ve hatta insan sağlığına zarar verebilirler.  

İstilacı türlerin tanınması ve onların kontrolünde kullanılan yeni 

yaklaşımların bilinmesi insan ve çevre sağlığını korumak açısından oldukça 

önemlidir. Bu kitap, bitki sağlığı açısından önemli zararlı türler ve onları 

kontrolde geleneksel ve yeni yaklaşımları içeren ondört bölümden 

oluşmaktadır. Kitaba katkı sunan tüm yazarlarımıza ve hakemlerimize 

teşekkür ederim. Kitabın yayınlanmasını üstlenen Paradigma Akademi 

Yayınlarına da ayrıca teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Gülay KAÇAR 

Editör 

Aralık, 2022 
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TÜRKİYE’DE DAĞILIM GÖSTEREN İSTİLACI 

HETEROPTERA (INSECTA: HEMIPTERA) 

TÜRLERİNİN EKONOMİK ÖNEMİ 

Ahmet DURSUN1, Meral FENT² 

GİRİŞ 

Bir yaşam alanında bulunan bütün canlıların tür sayısı, genetik ve 

ekosistem çeşitliliğine “Biyolojik Çeşitlilik” denir. Yaşam alanında bulunan 

canlı türlerini, onların sahip oldukları genleri, ekosistemleri ve ekolojik 

olayların oluşturduğu yapıyı ve biyoçeşitliliği korumak her ülkenin temel 

görevleri arasındadır. Tür çeşitliliği ekolojik nişlerin sayısına ve habitat 

çeşitliliğine bağlıdır. Biyolojik çeşitlilik yeryüzünde eşit olarak dağılmadığı 

gibi bir ülkede de homojen dağılım göstermez. Kutuplardan ekvatora doğru 

biyolojik çeşitliliğin arttığı bilinmektedir (Lévêque ve Mounolou, 2013). Bir 

ülkenin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, pleistosen sığınak alanlarına sahip 

olup olmaması, iklim koşulları, yerleşim alanları, habitat yapıları, tarım, 

avcılık ve istilacı türler biyolojik çeşitliliği etkilemektedir. Biyolojik 

çeşitlilik bir zenginliktir, yer üstü ve yeraltı kaynakları kadar önemlidir. 

Biyolojik çeşitliliğin çok olduğu alanların, ekolojik sorunların başında gelen 

istilacı türlere karşı daha dirençli olduğu bilinmektedir (Tavşanoğlu, 2016). 

Okyanuslar dünyanın %70’ini kaplamalarına rağmen biyoçeşitliliğin 

ancak %15’ini barındırırlar, karasal ekosistemler ise biyoçeşitliliğin büyük 

kısmına ev sahipliği yaparlar. Biyoçeşitliliğin çok zengin olduğu aynı 

zamanda da habitat kaybının yaşandığı ve tehlike altında olduğu belirtilen 

“Sıcak Nokta” olarak tanımlanan alanlar bulunmaktadır. Lévêque ve 

Mounolou (2013) tarafından 34 sıcak nokta olduğu bildirilirken Gür (2017) 

1 Prof. Dr. Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 

ahmet.dursun@amasya.edu.tr   
2 Prof. Dr. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü.  

m_fent@hotmail.com 
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36 sıcak noktadan bahsetmektedir. Sıcak noktalar, yeryüzünün %1.4’ünü 

kapsadıkları halde canlı türlerinin çoğunu barındırırlar. Çoğu tropik 

bölgelerde olan sıcak noktaların 5 tanesi Akdeniz Havzası’nda yer alır. 

Ülkemiz, Akdeniz Havzası, İran-Anadolu ve Kafkasya sıcak noktaları ile 

etkileşim içindedir (Lévêque ve Mounolou, 2013; Gür, 2017). Sıcak 

noktalarda endemizm oranı da yüksektir, örneğin Madagaskar Adası’nda 

endemizm oranı %80 olarak bilinir, Avrupa’da ise bu oran %2-6 arasında 

değişmektedir. Ülkemizde 3.785 böcek türünün endemik olduğu 

bildirilmiştir, bu da bize Türkiye’de dağılım gösteren böcek türlerinin 

%11.20’sinin endemik olduğunu göstermektedir (Tezcan, 2020). Böcekler 

örneğinde görüldüğü gibi Türkiye’de endemizm oranı Avrupa kıtasından 

daha fazladır.  

Türkiye, içinde yer aldığı Alpin sıradağlar kuşağı genel özellikleri 

yanında kendine özgü çok sayıda jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri de 

barındırır, güneyde Afrika ve Arabistan levhaları, kuzeyde ise Avrasya 

levhası arasında yer alır (Sönmez ve Dölek, 2016). Bu özelliğinden dolayı 

Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika fauna elemanlarının geçiş güzergahı 

üzerinde bulunmaktadır, aynı zamanda iklim koşulları bakımından ve sahip 

olduğu sıcak noktalardan dolayı çok farklı fauna ve flora elemanına ev 

sahipliği yapmaktadır, aynı zamanda endemizm oranı da yüksektir. Türkiye 

çok sayıda tür için sığınak, toplanma ve çeşitlenme merkezi durumundadır 

aynı zamanda birçok türün en kuzey ve en güney dağılım sınırlarının kesişme 

alanıdır (Tavşanoğlu, 2016). Bu nedenle biyolojik çeşitlilik bakımından kıta 

özelliği göstermektedir.  

Dünyada barındırdıkları hayvan türleri bakımından belirli özellikler 

gösteren ve diğer coğrafik bölgelerden deniz, okyanus, sıradağlar, çöller gibi 

doğal bariyerler ile ayrılan 6 farklı zoocoğrafik bölge bulunmaktadır. Bir 

bölgedeki endemizm oranının en az %50 olması gerekmektedir. Bu 

zoocoğrafik bölgeler; Palearktik, Nearktik, Neotropik, Avustralya, Etiyopya 

ve Oriental bölgelerdir. Normal koşullarda bariyerler bir zoocoğrafik 

bölgeden diğerine hayvanların ve diğer canlıların dağılımını engeller. Kuşlar 

için bariyerler çoğu zaman yetersiz kalmaktadır, ancak diğer hayvanlar için 

bariyerler sınırlayıcıdır. Örneğin Anadolu’da en çok bilinen bariyer Anadolu 

Diyagonali başta olmak üzere çok sayıda bariyer farklı bölgelerden ülkemize 

giren hayvan türlerinin dağılımını sınırlamaktadır (Tavşanoğlu, 2016). 

Ancak teknolojik gelişmeye paralel olarak ulaşım imkanlarının artması, 
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kıtalararası ticaretin gelişmesi, seyahat ve turizm faaliyetleri gibi küresel 

hareketlilik, beslenme ihtiyacı, biyolojik kontrol ajanı olarak kullanma 

amacıyla farklı zoocoğrafik bölgeler arasında hayvan taşınma faaliyetleri de 

artmıştır. Bu durumda doğal bariyerler işlevini kaybetmektedir. Küresel 

ısınma gibi etkiler de özellikle deniz ve okyanuslarda yaşayan hayvanların 

farklı bölgelere geçişini hızlandırmıştır (Dursun, 2021).   

Dünyada Heteroptera (Hemiptera) alttakımına ait 45.000'den fazla tür 

dağılım göstermektedir ve bunlardan 1.632 cinse bağlı 9.365 tür Palaearktik 

bölgede bilinmektedir (Aukema ve ark., 2013; Henry, 2017; Fent ve Dursun, 

2022). Türkiye’de yapılan çalışmalar sonunda 33.820 böcek tür/alttür kaydı 

verilmiştir (Tezcan, 2020). Bunlardan 1.540 Heteroptera türünün ülkemizde 

dağılım gösterdiği bilinmektedir. Ülkemizde bilinen Heteroptera türlerinden 

23 familya içinde 239 türün tip lokalitesi Türkiye’dir ve bunlardan 113 tür 

ve 5 alttür Türkiye Heteroptera faunası için endemiktir (Önder ve ark., 2006; 

Dursun ve ark., 2010; Fent ve ark., 2010; Kıyak ve Akar, 2010; Çerçi ve 

Dursun, 2017; Çerçi ve Koçak, 2017; Dursun ve Fent, 2017; Özgen ve Çerçi, 

2018; Çerçi ve Gözüaçık, 2019; Çerçi ve ark., 2019, 2020a, b, 2021; Çerçi 

ve Tezcan, 2020; Çerçi, 2021; Çerçi ve Özgen, 2021; Çerçi ve Oruz, 2021).  

Yapılan araştırmalar sonunda ülkelerin fauna ve flora elemanları 

sayısı sürekli değişim göstermektedir. Sonuç olarak yeni türlerin 

belirlenmesiyle, Türkiye’de Heteroptera türlerin sayısı da artmaktadır. Yerli 

türler ile birlikte yabancı, istilacı, Heteroptera türleri de kaydedilmektedir. 

Heteroptera türleri sokucu emici ağız yapısına sahiptir. Heteropterlerin 

rostrum adı verilen hortum şeklindeki ağız yapısı ile fitofag türler, bitki 

özsuyunu emerek bitkilerin kurumasına, renginin değişmesine, verimin 

azalmasına ve meyvelerin tadınının bozulmasına neden olurlar. Bunların 

zoofag türleri ise omurgalılar, böcekler ve diğer küçük omurgasızların vücut 

sıvısını emerek beslenirler. Bazı Reduviidae türleri ise insanlardan ve diğer 

omurgalı hayvanlardan kan emerler. Fromundus pygmaeus (Dallas, 1851) 

(Cydnidae) gibi bazı türler de hem bitkilerde hem de insanlarda hastalık 

yapan patojenlerin vektörü olan fakültatif böceklerdir (Shehta ve ark., 2022). 

Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895) (Miridae) gibi zoofitofag Heteroptera 

türleri ise hem bitkiler ile hem de küçük eklembacaklılar ile beslenenirler, bu 

türler besin kaynaklarını çeşitlendirme yolunu seçerek hayatta kalma 

şanslarını artırmaktadırlar (Rabitsch, 2008).  
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Yabancı Tür Nedir? 

Amerika’nın 1492 yılında keşfedilmesinden sonra bilerek veya 

farkında olmadan insanlar tarafından farklı zoocoğrafik bölgelere taşınan 

türlere “Yabancı Tür” denir (Essl ve Rabitsch, 2004). Yabancı tür; bakteri, 

fungus, protozoa, hayvan ve bitki olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda 

Türkiye’de yabancı Heteroptera türlerinde artış olduğu görülmektedir 

(Mutun, 2003, 2009; Kıvan, 2004; Fent ve Aktaç, 2007; Çerçi ve Koçak, 

2016, 2017; Çerçi ve ark., 2019; Çerçi ve Oruz, 2021; Dursun, 2021; Dursun 

ve Fent, 2021). 

Taşındığı zoocoğrafik bölgede popülasyon yoğunluğu artan ve 

ekonomik zarar meydana getiren yabancı türlere “İnvasiv tür” (İstilacı-

Yayılmacı tür) denir. İstilacı türlerin biyolojik, fizyolojik, genetik ve diğer 

özelliklerine bağlı olarak adaptasyon yetenekleri, üreme kabiliyeti, ekolojik 

hoşgörülüğü ve popülasyon yoğunluğu yüksektir, alternatif besin 

kaynaklarını kullanabilen polifag türlerdir, genellike taşındıkları bölgede 

doğal düşmanları bulunmaz, rekabet yetenekleri yüksektir. İstilacı türün 

konukçusuyla birlikte taşınması veya yeni konukçular bulması ona üstünlük 

sağlar. İstilacı türler taşındığı bölgeye yerleşir, ürer, ekosistemi etkiler, 

dağılım alanını genişletir (Önen, 2015). 

Birçok ülkede yabancı türleri kayıt altına alma, dağılımlarını önleme, 

zararlarını tespit etme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan 

çalışmalarda, dünya üzerinde kaydedilen türlerin yaklaşık üçte birinin yerli 

olmadığı belirlenmiştir. Yabancı türlerin yaptığı veya yapacağı zararların 

belirlenmesi, onların ekonomik önemini ortaya koymak adına önemlidir. 

İstilacı yayılmacı türlerin ülke çapındaki maliyetlerinin tespit edilmesine 

ilişkin; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, 

Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Kanada ve İsveç gibi ülkelerde 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda dünyada toplam zarar 

maliyetinin yılda 314 milyar ABD Doları olabileceği tahmin edilmektedir 

(Gren ve ark., 2007). Bu konuda ülkemizde yapılmış bir çalışmaya maalesef 

rastlanılmamıştır. 

Taşındıkları ekosistemlerde, İstilacı yayılmacı türlerin genetik ve 

fenolojik yapılarında zamanla mikroevrimsel değişimlerin olduğu, enerji 

kaynaklarındaki değişimlere bağlı olarak agresif hale gelebildikleri 

bilinmektedir (Esipenko ve Podvarko, 2020). Böcekler hızlı büyüme ve 
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gelişme özellikleri, yüksek tolerans, faklı besin kaynaklarını kullanabilme 

yetenekleri sonucu, uyum sürecini atlatmaları durumunda istilacı 

olabilmektedir (Tavşanoğlu, 2016). İstilacı türler, aynı ekolojik nişe sahip 

doğal fauna elemanları ile rekabete girerler ve onların yok olmasına, 

popülasyon yoğunluğunun azalmasına veya göç etmesine neden olurlar. 

İstilacı türler, biyolojik çeşitliliği tehdit eden unsurlar arasında sayılır. 

Ekosistemlerin yapısını, insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit ederler (Uzun 

ve Tezcan, 2017). Essl ve Rabitsch (2004) tarafından yabancı türlerin 

dünyanın en büyük ikinci biyolojik tehdidi oldukları bildirilmiştir. İstilacı 

türlerin, sahip oldukları yüksek tolerans nedeni ile biyolojisinde farklılıklar 

meydana gelebilmektedir. Örneğin Doğu Asya kökenli bir tür olan 

Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) yılda 1 nesil 

vermektedir. Fakat bu türün Palearktik bölgede (Avrupa-İtalya) 2 nesil, 

Nearktik bölgede (Amerika Birleşik Devletleri) 5-6 nesil verdiği 

belirlenmiştir. Zararlının yumurta veriminde de değişimler tespit edilmiştir, 

bir defada 20-30 yumurta kümesi oluşturdukları ve üreme döneminde 

yaklaşık 400 yumurta bıraktığı görülmüştür (Wermelinger ve ark., 2008; 

Özdemir ve Tuncer, 2021).  

İstilacı türler ile mücadele için öncelikle sıkı karantina tedbirlerinin 

alınması gerekir. Özellikle adalarda yaşanan ciddi sorunlar nedeni ile 19. 

yüzyıldan sonra karantina tedbirlerinin artırıldığı bilinmektedir fakat bu 

tedbirler çoğu zaman yetersiz kalmaktadır (Uzun ve Tezcan, 2017). Sıkı 

izolasyon tedbirlerinin uygulandığı Galapagos Adaları’nda bile sokaklarda 

ana karadan taşınmış olan kedi ve köpekleri görebilirsiniz. Böcekler gibi 

küçük omurgasız hayvanların farkedilmesi oldukça zordur, özellikle tarım 

ürünleri ve orman ürünlerinin ticareti ile bu hayvanların ergin, nimf, larva, 

pupa ve yumurtaları kolaylıkla taşınabilmektedir. Yabancı bir türün tespit 

edilmesi durumunda yayılmasına fırsat tanımadan yok edilmesi 

sağlanmalıdır. Burada teşhis işlemi önem kazanmaktadır ve yabancı türün 

erken teşhisi ile mücadelesine en kısa sürede başlanması gerekmektedir. 

Tüm tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yabancı fitofag türlerin 

mücadelesinde yerlisi olduğu zoocoğrafik bölgeden predatörünün ve/veya 

parazitoitinin de taşınması faydalı olabilir. Örneğin patates, biber, patlıcanda 

büyük hasara neden olan ve “Kolarado Patates Böceği” olarak bilinen 

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın 

mücadelesinde Perillus bioculatus (Fabricius, 1775) (Heteroptera: 
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Pentatomidae) Avrupa’ya taşınmıştır ve biyolojik kontrol ajanı olarak 

kullanılmıştır (Rabitsch, 2008; Protić ve Živić, 2012; Putchkov, 2013). 

Türkiye’de dağılım Gösteren Yabancı Heteroptera Türleri ve 

Dağılım Süreçleri 

Amphiareus constrictus (Stål, 1860) (Anthocoridae) 

Ülkemizde dağılım gösteren yabancı Heteroptera türlerinin tamamını 

istilacı türler olarak adlandıramayız. Yayılmacı-İstilacı türlerden bazıları 

predatördür ve biyolojik mücadele kontrol ajanı olarak kullanılması 

durumunda oldukça önemlidir. Özellikle doğal düşmanları bilinmeyen 

yabancı türler ile biyolojik mücadelede bu zoofag türler önem 

kazanmaktadır. Örneğin Amphiareus constrictus (Stål, 1860) Neotropik 

Bölge (Brezilya) doğal fauna elemanıdır, zoofag olan bu kozmopolit tür 

saman ve yaprak döküntüleri arasında, kuş yuvalarında trips (Apelaunothrips 

consimilis (Ananthakrishnan, 1969) (Thysanoptera: Phlaeothripidae), 

Coleptera larvaları, Psocoptera, Thysanoptera ve diğer küçük 

eklembacaklılar ile beslenmektedir (GBIF, 2022). Çerçi ve Koçak tarafından 

ilk kez 2017 yılında Karaman’dan kaydı verilen bu türün dağılımı oldukça 

sınırlıdır. Hollanda (Batı Palearktik) ve Japonya’dan (Doğu Palearktik) kaydı 

bilinmektedir. Neotropik Bölge’de Arjantin, Brezilya, Meksika, Nikaragua, 

Paraguay, Galapagos Adaları’nda, kuzey ve tropikal Afrika’da, tropikal 

Asya’da, Hindistan, Srilanka’da, Avustralya ve Okyanusya’da dağılım 

göstermektedir (Péricart, 1996; Carpintero, 2002; Çerçi ve Koçak, 2017).  

Amnestus pusillus Uhler, 1876 (Cydnidae) 

Nearktik doğal fauna elemanı olan Amnestus pusillus Uhler, 1876 

Türkiye’de ilk kez Çerçi ve Koçak (2016) tarafından İzmir’de 

kaydedilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Kanada, 

Meksika’da dağılım gösterdiği bilinen bu türün Palearktik Bölge’de ilk kaydı 

İran’dan verilmiştir (Rider, 2012; Çerçi ve Koçak, 2016). Avrupa’dan ilk 

bulgu ise Dioli ve ark. (2021) tarafından İtalya’dan bildirilmiştir. İncir (Ficus 

carica) zararlısı olan bu tür, İtalya’da liman ve meyve-sebze toptancı 

pazarının yakınında bir incir bahçesinde yere düşen incirler üzerinden ışık 

tuzağı ile yakalanmıştır. Muhtemelen Amerika’dan gelen tarım ürünleri 

üzerinde taşınarak Palearktik Bölge’ye giriş yapmıştır. 
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İncirin anavatanı Anadolu’dur ve Türkiye en büyük incir üreticisi ülke 

konumunda olup, 2020 verilerine göre ülkemizde 320 bin ton incir üretimi 

gerçekleşmiştir. Türkiye’de yıllık ortalama 190 bin ton ile en çok incir 

üretimi Aydın ilimizde gerçekleşmektedir. İzmir (43 bin ton) ve Bursa (28 

bin ton) incir üretimi ile Aydın’ı takip etmektedir (Anonim, 2022). İncirde 

verimi ve kaliteyi düşüren Amnestus pusillus’un popülasyon yoğunluğunun 

artması durumunda incir üretimi ve dolayısıyla ihracatı zarar görecektir. 

Fromundus pygmaeus (Dallas, 1851) (Cydnidae) 

Oriental, Avustralya, Pasifik, doğu ve batı Palearktik Bölge’de 

oldukça yaygın olan Fromundus pygmaeus (Dallas, 1851) Oriental Bölge 

fauna elemanıdır ancak son zamanlarda Palearktik Bölge’de dağılımı hızla 

genişlemektedir ve şu ana kadar İran, Irak, İsrail, Japonya, Güney Kore, 

Kıbrıs, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Yemen (Lis, 1999; Lis ve 

Richard, 2010); Shehta ve ark. (2022)’den kayıtlar verilmiştir. Bu türün 

Fabaceae familyasına ait bakla, bezelye, fasulye, nohut, soya fasulyesi, 

mercimek gibi bitkiler ile buğdaygiller (Poaceae) familyasına ait pirinç ve 

şeker kamışı gibi bitkilerin kök ve tohumlarında ekonomik zarar meydana 

getirdiği bilinmektedir ve belki de en önemlisi insanlar için fakültatif bir kan 

emici parazit olması nedeni ile insan sağlığını tehdit etme potansiyeline 

sahiptir (Shehta ve ark., 2022). Ülkemizde Çerçi ve Koçak (2016) tarafından 

sadece Mersin’den kaydı verilen bu türün popülasyon yoğunlunun artmasına 

bağlı olarak bitki ve insan sağlığını olumsuz olarak etkileme potansiyeli 

gözardı edilmemelidir.   

Coridius viduatus (Fabricius, 1794) (Dinidoridae) 

Kabakgillerde zararlı olduğu bilinen Coridius viduatus (Fabricius, 

1794) Ethiopian Bölge fauna elemanıdır ve ülkemizde Bursa, Gaziantep ve 

Hatay’dan kayıtlar verilmiştir (Önder ve ark., 2006; Tarla ve ark., 2013). 

Palearktik Bölge’de ise Arabistan, İsrail, İran, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, 

Umman, Ürdün, Türkiye ve Yemen’de dağılım gösterdiği bildirilmiştir 

(Hoberlandt, 1995; Tarla ve ark., 2013). Bu türün Türkiye’de karpuz, kavun 

ve kabak üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Adana, Bafra ve 

Diyarbakır gibi şehirlerde yoğunluğunun artması durumunda ciddi 

ekonomik kayıplar meydana gelebilecektir.  
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Belonochilus numenius (Say, 1832) (Lygaeidae) 

İspanya’dan 2008 yılında kayıt verilmesinden sonra kısa sürede orta 

ve doğu Avrupa’ya doğru dağılımı genişlemiş olan Belonochilus numenius 

(Say, 1832) “Çınar Tohum Böceği” olarak bilinmektedir. Adından da 

anlaşılacağı üzere çınar ağacında zarar meydana getirmekte, orman 

ekosistemini tehdit etmektedir. Kışı çınar ağacı kabukları altında yumurta 

halinde geçirmektedir, nimf ve erginleri nisan- ekim ayları arasında çınar 

tohumları ile beslenmektedir. Çınar dışında Altınbaşak (Solidago sp.), Dev 

kanarya otu (Ambrosia trifida), çitlembik (Celtis occidentalis) ve söğüt 

(Salix sp.) gibi bitkilerde de zarar meydana getirmektedir (Gessé ve ark., 

2009). Nearktik Bölge doğal fauna elemanı olan B. numenius ülkemizde 

Edirne ve İzmir’den kısa süre önce tespit edilmiş olmasına rağmen, 2008 ile 

2016 yılları arasında Avrupa’da Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, 

Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, 

Macaristan, İspanya, İsviçre, İtalya, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, 

Slovakya, Slovenya ve Yunanistan gibi ülkelerde tespit edildiği göz önüne 

alındığında  kısa sürede dağılımının ve popülasyon yoğunluğunun artması 

beklenmelidir (Gessé ve ark., 2009; Protić ve Ŝeat, 2016; Aukema, 2020; 

Çerçi ve Oruz, 2021; Dursun ve Fent, 2021).   

Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) (Coreidae) 

Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) “Batı kozalaklı tohum 

böceği” olarak bilinmektedir ve ülkemizde hızla dağılım alanını genişleten 

yabancı istilacı bir türdür. Nearktik Bölge doğal fauna elemanı olan bu tür, 

Avrupa’da ilk kez İtalya’da 1999 yılında kaydedilmiştir ve kısa sürede 

Palearktik Bölge’deki dağılım alanını genişletmiştir (Dolling, 2006; 

Rabitsch, 2008; Van der Heyden, 2017; Aukema, 2020). İstanbul’un Avrupa 

yakasından ilk kez 2009 yılında kayıt verildikten sonra kısa sürede tüm 

bölgelerde tespit edilmiştir (Arslangündoğdu ve Hızal, 2010; Fent ve Kment, 

2011; Hızal ve İnan, 2012; Yıldırım ve ark., 2013; Çerçi ve Koçak, 2016; 

Özgen ve ark., 2017; Özek ve Avcı, 2017; Parlak, 2017; Oğuzoğlu ve Avcı, 

2018, 2020; İpekdal ve ark., 2019; Zengin ve Dursun, 2019; Dursun, 2021).  

Leptoglossus occidentalis özellikle kozalıklarla beslenmeye 

özelleşmiştir ve çoğunluğu çam türleri olmak üzere yaklaşık 40 kozalaklı 

türünde [Pinus attenuata, P. banksiana, P. contorta, P. coulteri, P. flexilis, 

P. halepensis, P. jeffreyi, P. lambertiana, P. laricio, P. monticola, P. mugo, 
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P. nigra, P. pinea, P. ponderosa, P. radiata, P. resinosa, P. sabiniana, P. 

strobus, P. sylvestris, Pseudotsuga menziesii, P. macrocarpa, Tsuga 

canadensis, T. mertensiana, Calocedrus (=Libocedrus) decurrens, Abies 

concolor, A. magnifica, Picea glauca (Pinaceae) ve Cupressus sempervirens 

(Cupressaceae)] tespit edilmiştir. Yeni olgunlaşmaya başlayan kozalakları 

sokup emerek gelişemeden düşmesine sebep olur ve tohumun lipid ve 

protein içeriğinin tamamen boşalmasına kadar doğrudan hasar verir (Fent ve 

Kment, 2011).  Kışı ağaç kabukları altında, iğne yapraklı ağaçların 

yakınlarındaki binalarda ergin olarak geçirirler. L. occidentalis nimf ve 

erginleri Türkiye’de özellikle fıstık çamı (Pinus pinea) alanlarında, 

tohumların özsuyunu emerek genç kozalakların olgunlaşmadan düşmesine 

ve tohum çimlenmesini engellemek suretiyle zarara neden olmaktadır 

(Parlak, 2017; Oğuzoğlu ve Avcı, 2020). İğne yapraklı ağaçlarda %75’e 

varan oranda tohum kaybına neden olduğu bilinmektedir (Parlak, 2022). L. 

occidentalis farklı konukçu bitkiler ile beslenebilme, farklı yükseltilere 

uyum yeteneği ve bir yılda verdiği nesil sayısını değiştirebilme özelliği 

sayesinde dağılım alanını hızla genişletmekte ve farklı ekosistemler için 

tehdit olmayı sürdürmektedir. Meksika gibi sıcak iklime sahip ülkelerde 

yılda 3 nesil verdiği bilinen tür, soğuk kuzey kesimlerde yıllık nesil sayısını 

1’e düşürmektedir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu İtalya’da ise yılda 2 

nesil vermektedir, böylece iklim koşullarına göre hayatta kalma stratejisi 

geliştirmektedir (Parlak, 2022). Avrupa’da ve ülkemizde doğal düşmanları 

tam olarak bilinmemekle birlikte son yıllarda Fransa’da ve İspanya’da 

yapılan çalışmalarda 4 yumurta parasitoidi Hymenoptera türü, Anastatus 

bifasciatus, Ooencyrtus pityocampae O. telenomicida ve O. obscurus bu 

türün potansiyel kontrol ajanı  olarak belirlenmiştir (Lesieur ve Farinha, 

2021; Ponce-Herrero ve ark., 2022). 

Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Pentatomidae) 

Halyomorpha halys (Stål, 1855) Çerçi ve Koçak, (2017) tarafından 

İstanbul’dan ilk kayıt verildikten sonra, hızla dağılım alanı genişleyen ve 

ekonomik olarak en fazla hasar verme potansiyeline sahip bir türdür. Doğu 

Paleaktik kökenli olan H. halys agresif istilacı polifag bir türdür, 

Wermelinger ve ark. (2008) ve Lupi ve ark. (2017) tarafından 107 farklı 

bitkide hasar meydana getirdiği bildirilen bu türün 300 bitki türünde hasar 

meydana getirme potansiyeline sahip olduğunu bildirilmiştir (Özdemir ve 

Tuncer, 2021). Armut, badem, domates, elma, fındık, fasulye, kayısı, prinç 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Ponce-Herrero%2C+Laura
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ve şeftali başta olmak üzere çok sayıda bitkide hasar meydana getirmektedir. 

Türün devamını sağlamak ve bireyler arasında rekabeti azaltmak için 

erginlerin genellikle meyvelerle, nimflerin ise yaprak ve saplar ile 

beslendikleri gözlenmiştir.  

Amerika Birleşik Devletlerinde 2001 yılında ilk kayıt verilmesinden 

sonra 11 yılda Meksika sınırından Kanada’ya kadar 38 eyalette dağılım 

gösterdiği kaydedilmiştir (Hemala ve Kment, 2017). Aynı şekilde Avrupa’da 

2004 yılında Lichtenstein’da ilk kez kaydedilmesinden 3 yıl sonra İsviçre’de 

görülmüştür (Wermelinger ve ark., 2008). Palearktik Bölgede Almanya, 

Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İsviçre, 

İtalya, Japonya, Güney Kore, Lichtenstein, Macaristan, Malta, Romanya, 

Rusya Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan kayıtlar verilmiştir 

(Hemala ve Kment, 2017; Cianferoni ve ark., 2018). Ülkemizde ise 

günümüze kadar, Artvin, Giresun, İzmir, Ordu, Rize, Sakarya ve Trabzon’da 

dağılım gösterdiği bilinmektedir (Güncan ve Gümüş, 2018; Ak ve ark., 2019; 

Göktürk ve Tozlu, 2019). Yılda 1-6 arasında nesil veren H. halys, erginleri 

12-35 °C arasında üreyebilirler ve -17 °C’de hayatta kalabilmektedirler 

(Özdemir ve Tuncer, 2021). Bulgular bize H. halys bireylerinin ekolojik 

toleransının oldukça yüksek olduğunu ve Türkiye’de de hızla dağılma 

potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.  

Oldukça zararlı ve istilacı bir tür olan H. halys ile ilgili olarak Abram 

ve ark. (2017) tarafından ABD’de ve Avrupa’da yapılan kapsamlı bir 

çalışmada, türün doğal düşmanları; yumurta parazitoidleri, ergin ve nimf 

parazitoidleri, yumurta, ergin ve nimf predatörleri olarak gruplandırılmıştır. 

Buna gore; Hymenoptera parazitoitlerinin üç ana grubunun, Kuzey Amerika 

ve Avrupa'nın istila edilmiş bölgelerinde H. halys yumurtalarına saldırdığı 

belirlenmiştir: Scelionidae (Telenomus, Trissolcus ve Gryon spp.), 

Eupelmidae (Anastatus spp.) ve Encyrtidae (Ooencyrtus spp.). Ergin ve 

nimfleri ise Tachinid sinekler tarafından parazitlenmektedir. Çok geniş bir 

yumurta avcı listesine sahip olmakla birlikte en etkili gruplar (Orthoptera: 

Tettigoniidae), yer böcekleri (Coleoptera: Carabidae), cırcır böcekleri 

(Orthoptera: Gryllidae), kulağakaçanlar (Dermaptera: Forficulidae) zıplayan 

örümcekler (Araneae: Salticidae), altıngözlü böcekler (Neuroptera: 

Chrysopidae), yarımkanatlılar (Hemiptera: Miridae), hamam böcekleri 

(Blattodea: Blattidae) ve karıncalar (Hymenoptera: Formicidae) olarak 

belirlenmiştir.  H. halys’in ergin ve nimf predatörleri ABD ve Avrupa’da çok 
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iyi çalışılmamamıştır. Kuzeydoğu ABD’de yaban arısı Bicyrtes 

quadrifasciata (Say) (Hymenoptera: Crabronidae) üzerine yapılan bir 

çalışmada avının %96’sını H. halys’in nimfleri oluşturmaktadır. Aynı 

şekilde diğer bir yaban arısı türü olan Astata unicolor Say da bu bölgede H. 

halys nimfleri üzerinde avlanmaktadır. Arilus cristatus (Linnaeus) 

(Hemiptera: Reduviidae) ve mantidler (Mantodea: Mantidae) ise H. halys’in 

erginleri ile beslenmektedir. Ayrıca bazı laboratuvar çalışmaları, Carabidae, 

Pentatomidae, Salticidae ve Reduviidae’den bazı türlerin H. halys’in 

yumurtadan yeni çıkmış daha yumuşak vücutlu ilk instar nimfleri üzerinde 

oldukça yüksek predasyona sahip oldukları görülmüştür (Abram ve ark., 

2017). Morrison ve ark. (2017), insan konutlarının içinde ve dışında ağ 

oluşturan örümcekler tarafından yetişkin H. halys predasyonuna ilişkin ilk 

çalışmayı gerçekleştirdiler. Birkaç örümcek familyasının (özellikle 

Theridiidae, Pholcidae ve Agelenidae) H. halys erginlerini tuzağa düşürmek 

ve tüketmek konusunda özellikle usta olduğunu buldular. Ayrıca, incelenen 

örümcek ağlarının önemli bir yüzdesi (%13-20) ölü H. halys yetişkinleri 

içeriyordu, bu da örümceklerin doğal ortamlarda ve zararlı kışlamak için 

insan konutlarına girip çıktığı zaman önemli bir biyotik ölüm faktörünü 

temsil edebileceğini düşündürmektedir. 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Pentatomidae) 

Kozmopolit ve polimorfik bir tür olana Nezara viridula (Linnaeus, 

1758) nimf ve erginleri başta fasulye, bezelye, soya gibi baklagiller olmak 

üzere buğdaygiller, fındık, kenevir, pamuk, turunçgiller, yonca, tütün vb. tek 

yıllık ve çok yıllık yabani ve kültür bitkisinde hasar meydana getiren polifag 

bir türdür. Çeşitli yabancı otlar ve kültür bitkisi olmak üzere 37 familyaya 

ait 94 adet konukçusu saptanmıştır. Pentatomidae familyasına ait en zararlı 

türlerden biri olarak kabul edilmektedirler (Birgücü ve Karsavuran, 2013). 

Ethiopian zoocoğrafik bölge kökenli olan N. viridula dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de oldukça yaygın olan istilacı bir türdür (Önder ve ark., 2006). 

Ülkemize nasıl ve nereden geldiği ile ilgili bir bulgu olmamakla birlikte 

tarım ürünleri ile uzun zaman önce geldiği düşünülmektedir. Ülkemizde de 

oldukça yaygın kozmopolit bir türdür. 

Nezara viridula konukçu bitkilerin öz suyunu emerek beslenir ve zarar 

meydana getirir. Bitkinin yaprak, çiçek, sürgün, tomurcuk gibi çeşitli 

kısımlarında beslenmekle birlikte, daha çok meyvelerini tercih ederler. Başta 
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domates olmak üzere fasulye, biber, börülce, bezelye gibi bitkilerin de yeni 

meyve oluşumu döneminde emgi yaparak meyve ve çiçeklerin dökülmesine 

neden olur. Meyvelerin büyüme dönemlerinde ise şekil bozukluğuna yol 

açar. Zararlının zarar verdiği meyvelerden elde edilen tohumlarda da şekil 

bozuklukları ve gelişme geriliği oluşur ve bu şekildeki tohumların çimlenme 

gücü azalır. Domates meyveleri eğer yeşil dönemde zarar görmüşse 

zararlının emgi yaptığı noktalarda açık sarı, beyazımsı renkte lekeler 

meydana gelir. Olgunlaşmış domates meyvelerinde ise zarar gören kısım, 

açık sarı turuncu renkte oluşur. Fasulye bitkisindeki zararı, fasülye 

kasülünün büzüşmesi ve üzerinde beyazımsı beneklerin oluşması şeklinde 

ortaya çıkar. Yeşil biberlerde ise emgi yapılan noktalarda açık beyaz renkte 

güneş yanığına benzeyen lekeler oluşur. Zararlının emgi yaprak zarar verdiği 

meyve dokuları normal dokuya göre daha sert ve süngerimsi bir yapı 

şeklindedir. Bu şekilde zarar gören meyvelerde ürün kaybı ve ürünün kalitesi 

düşer, görüntüsü bozulur ve pazar değeri düşer. N. viridula ayrıca 

metatoraksında yer alan pis koku bezlerinden oldukça keskin ve hoş olmayan 

bir koku salgılar. Salgıladıkları bu pis koku meyvelerin üzerinde kötü bir 

koku bırakarak aromasının bozulmasına sebep olur.  

Nezara viridula’nın biyolojik mücadelesi için çok sayıda çalışma 

mevcuttur. Bu zararlının doğal düşmanlarının etkinliği, habitatlarına göre 

büyük ölçüde değişir ve mahsuller üzerindeki zararlının biyolojik kontrolünü 

etkiler. N. viridula’nın pestisit direnciyle ilgili artan endişeler, zararlı 

yöneticilerini daha güvenli ve daha sürdürülebilir seçenekleri keşfetmeye 

zorlamaktadır. ABD’de yapılan bir çalışmada N. viridula’nın yumurta, geç 

nimf ve yetişkin aşamalarının parazitoitler tarafından en sık saldırıya 

uğradığı, oysa yumurtaların ve genç nimflerin predatörler tarafından en sık 

saldırıya uğrayan aşamalar olduğu kaydedilmiştir (Ademokoya ve ark., 

2022). Bu çalışmada ABD'de bu zararlının parazitoitleri ve doğal 

düşmanlarına ait geniş bir liste verilmiştir. Hymenoptera’dan Braconidae, 

Encyrtidae, Eupelmidae, Mymaridae, Platygastridae (özellikle Telenomus ve 

Trissolcus türleri), Diptera’dan Sarcophagidae ve Tachinidae familyasından 

çok sayıda tür N. viridula’nın parazitoidleri olarak listelenirken, 

omurgalılardan yarasalar ve kemiricilerin yanı sıra, çok sayıda areneid 

familyasına sahip türler ve Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Orthoptera 

başta olmak üzere pek çok böcek grubuna ait türler bu zararlının predatörleri 

arasındadır (Ademokoya ve ark., 2022). N. viridula’nın yumurta kütlelerinin 
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parazitlik ve predasyonunu belirlemek için Gürcistan’da yapılan bir 

çalışmaya göre altı scelionid, Trissolcus basalis (Wollaston), T. 

brochymenae (Ashmead), T. euschisti (Ashmead), T. thyantae Ashmead, 

Telenomus podisi Ashmead ve Gyron obesum Masner ve bir encyrtid, 

Ooencyrtus sp., gibi çeşitli parazitoitler ve Orius insidiosus (Say), Geocoris 

punctipes (Say), G. uliginosus (Say), Coccinella septempunctata (L.), 

Hippodamia convergens Guérin-Méneville, Harmonia axyridis (Pallas), 

Coleomegilla maculata (De Geer), Scymnus loewii Mulsant, Scymnus 

ardelio Horn and Solenopsis invicta Buren gibi çok çeşitli predatörler N. 

viridula yumurtaları üzerinde etkindirler (Tillman, 2011).  

Perillus bioculatus (Fabricius, 1775) (Pentatomidae) 

Yabancı türler arasında belki de en faydalı olan tür Perillus bioculatus 

(Fabricius, 1775)’dur. Nearktik kökenli olan bu tür yine aynı zoocoğrafik 

bölge kökenli olan ve patates, biber ve patlıcanda büyük ekonomik zarar 

meydana getiren Kolarado patates böceği” olarak bilinen Leptinotarsa 

decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın biyolojik mücadelesinde 

kullanılan önemli bir biyolojik kontrol ajanı olan predatördür (Kıvan, 2004). 

Avrupa’da yetiştirilmesi için çok sayıda proje yapılmış olmasına rağmen 

ülkemizde doğal yollardan dağılım göstermektedir. Ülkemizde Ankara, 

Amasya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Uşak’tan kayıtlar bilinmektedir 

(Kıvan, 2004; Fent ve Aktaç, 2007; Dursun ve Fent, 2018; Tarla ve Tarla, 

2018; Kıyak ve ark., 2019). Palearktik Bölgede ise Almanya, Belçika, 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, 

Türkiye, Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerden kayıtlar bulunmaktadır 

(Rabitsch, 2008; Protić ve Žıvıć, 2012; Putchkov, 2013). Palearktik Bölge 

dışında Hindistan’da yabancı tür olarak dağılım göstermektedir (Prasad ve 

Pal, 2015).  

Perillus bioculatus’un ilk kez 1966 yılında Kuzey Amerika’dan 

Avrupa’ya getirelerek kitleler halinde üretilip doğaya salınma çalışmaları, 

kontrollerde başarısız olmuş gibi görünmekle birlikte daha sonra çok sayıda 

Avrupa ülkesi, Türkiye’nin Avrupa kısmını temsil eden Trakya Bölgesi’nde 

1992-2003 yılları arasında kaydedilmesi ve 2018 yılında Anadolu’dan ilk 

kaydından sonra farklı Anadolu şehirlerinde gözlemlenmesi türün Avrupa ve 

Türkiye’de tutunduğunun bir kanıtıdır (Kıvan, 2004; Fent ve Aktaç, 2007; 

Rabitsch, 2008; Protić ve Živić, 2012; Putchkov, 2013; Dursun ve Fent, 
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2018; Tarla ve Tarla, 2018; Kıyak ve ark., 2019; Çerçi ve ark., 2021). 

Yabancı türlerin yeni geldiği bölgede alternatif konukçular bulması bölgede 

tutunması için bir avantajdır. Daha önce araştırmacılar tarafından bu türün 

sadece Leptinotarsa decemlineata üzerinde beslenen monofag bir tür olduğu 

düşünülmüştür (Knight, 1952; Lipa, 1985; Hough-Goldstein ve Mcpherson, 

1996). Ancak Avrupa’da yapılan bazı laboratuvar çalışmalarında, türün 

monofag olmadığı ve Gastroidea viridula Deg., Chrysomela sanguinolenta 

L., Gastroidea polygoni L., Phytodecta fornicata Brügm., Cassida nebulosa 

L., Galeruca pomonae Scop. (Coleoptera: Chrysomelidae), Subcoccinela 

24- punctata L. (Coleoptera: Coccinellidae), Athalia rosae L. (Hymenoptera: 

Tenthredinidae) ve Polia oleracea L. (Lepidoptera: Noctuidae) türlerinin 

larvaları ile Henosepilachna elaterii Ros. (Coleoptera: Coccinellidae) 

yumurta ve larvaları ile beslenebildiği belirlendi (Kıvan, 2004). Tarla ve 

Tarla (2018) Uşak-Sivaslı’da kavak üzerinde buldukları türe ait bireylerin 

önemli bir kavak zararlısı tür olan Chrysomela populi L. (Coleoptera: 

Chrysomelidae) larvaları üzerinde beslendiğini ilk kez gözlemlemişlerdir. 

Son zamanlarda Sırbistan’da yapılan bir çalışmada P. bioculatus’un başka 

bir yabancı tür olan ve esasen Asteraceae familyasından bir zararlı yabancı 

ot türü olan Ambrosia artifolia (L.)’nın yanı sıra ayçiçeği Helianthus 

annnuus L.’un yaprakları ile beslenen Ophraella communa LeSage 

(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın hem larva hem de erginleri ile beslendiği 

belirlenmiştir (Nadaždin ve Šeat, 2022). Yabancı ancak zararlı türlerin 

biyolojik kontrolünde oldukça faydalı olacak bu türün popülasyon ve 

beslenme tercihleri ile ilgili daha fazla çalışmanın yapılması türün 

gelecekteki etkinliğinin arttırılması için faydalı olacaktır.  

Campylomma miyamotoi Yasunaga, 2001 (Miridae) 

Tarım ürünleri dışında zaman zaman park ve bahçeler için süs 

bitkilerinin de ithal edildiği bilinmektedir. Muhtemelen süs bitkileri ile 

taşınmış, yabancı bir tür olan Campylomma miyamotoi Yasunaga, 2001 

ülkemizde ilk kez İzmir’de görülmüştür (Çerçi ve ark., 2019). Türkiye’nin 

sahil kesimlerinde yetişen Albizzia julibrissin (Fabaceae) Campylomma 

miyamotoi’ nin konukçu bitkisidir (Karaer ve ark., 2015). Doğu Palearktik 

kökenli olan bu tür Japonya ve Güney Kore’den kaydedilmiştir (Duwal ve 

ark., 2013). Biyolojisi tam olarak bilinmeyen bu türün yapacağı hasar henüz 

bilinmemektedir. Oldukça küçük boyutta olan tür son olarak İspanya’da 
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tespit edilmiştir ve dağılımını Avrupa’ya kadar genişletmiştir (Goula ve 

Mateos, 2021).  

Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895) (Miridae) 

Zoofitofag bir tür olan Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895) Güney Asya 

kökenli (Paleotropikal bölge) kozmopolit bir türdür hem Solanaceae 

familyası üyeleri ile hem de küçük eklembacaklılar ile beslenir. Hemen 

hemen tüm Palearktik bölgeye uyum sağlamıştır (Rabitsch, 2008). 

Ülkemizde Adana, İzmir, Mersin’de dağılım gösterdiği bilinmektedir (Önder 

ve ark., 2006). Yabancı türlerin alternatif besin kaynaklarına yönelmesi ve 

hayatta kalma stratejilerine en güzel örneklerden birisi de N. tenuis’in 

Palearktik bölgede bir başka yabancı tür olan, istilacı, Güney Amerika 

(Neotropik) kökenli Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) ile besleniyor olmasıdır. Tuta absoluta Domates güvesi olarak 

bilinir ve Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae) (Beyaz sinek) 

gibi domateste en fazla zarar meydana getiren türdür (Öztemiz ve 

Portakaldalı, 2015). Önemli bir biyolojik mücedele ajanı olan N. tenuis hem 

açık alanlarda hem de örtü altı üretim sahalarında T. absoluta, B. tabaci başta 

olmak üzere Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) 

(Domates kurdu), Keiferia lycopersicella (Walshingham) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) (Domates kıl kurdu), Manduca sexta (Linnaeus) (Lepidoptera: 

Sphingidae) (Domates veya Tütün kurdu), Symmetrischema tangolias 

(Gyen) (Lepidoptera: Gelechiidae) (Domates sapı kurdu) gibi tarım ürünü 

zararlısının yumurta, ergin ve ergin öncesi bireyleri ile beslenir (Adeleye ve 

Seal, 2021). 

Zelus renardii (Kolenati, 1856) (Reduviidae) 

Avrupa’da 2010 yılında ilk kez görülmesinden sonra geçen 12 yıllık  

süreçte Akdeniz Havzası’ndan Danimarka ve İngiltere’ye kadar geniş bir 

coğrafyada dağılımını genişletmiş olan Zelus renardii (Kolenati, 1856) 

Aphrophoridae, Aphididae, Cercopidae, Cicadellidae, Coccinellidae, 

Diptera, Miridae, Noctuidae ve Psyllidae türleri ile beslenmektedir 

(Davranoglou, 2011; Petrakis ve Moulet, 2011; Vivas, 2012; Dioli, 2013; 

Çerçi ve Koçak, 2016; Van der Heyden, 2017, 2018, 2021, 2022; Pinzari ve 

ark., 2018; Garrouste, 2019; Van der Heyden ve Grosso-Silva, 2020; Kıyak, 

2020; Dursun ve Fent, 2020; Kment ve Van der Heyden, 2022; Lahbib ve 

ark., 2022). Nearktik bölge doğal fauna elemanı olan Z. renardii’nin tüm 
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Amerika kıtasında ve palearktik bölgede kısa sürede bu kadar geniş bir alana 

dağılmasının nedenleri arasında geniş bir beslenme rejimine sahip olması ve 

mükemmel uyum yeteneğinin bulunması ve uygun olmayan koşulları kapalı 

alanlarda geçirmeleri gösterilebilir (Zhang ve ark., 2016; Kment ve Van der 

Heyden, 2022). 

Parlak (2022) tarafından Zelus renardii’nin, diğer Reduviidae türleri 

gibi zararlı böcekleri kontrol altında tutmada ve biyolojik mücadelede 

önemli rol oynayabileceği belirtimiştir, fakat polifag olduğu ifade edilen bu 

türün hem tarım zararlısı böcekler hem de faydalı böcekler ile beslenme 

potansiyeli olan genel bir pradatör olduğu verilmiştir. Hatta besin kıtlığı 

durumunda kanibalizm görülmesinden dolayı büyük nimflerin küçük 

olanları avladıkları bilinmektedir. Buna rağmen, başka yırtıcılara av 

olmaktan kurtulmasını sağlayan, kısa sürede avını emme yeteneğine sahip 

olması, 48 saat gibi bir zaman diliminde kendi vücut ağırlığı kadar besin 

tüketmesi ve 24 saat içinde tekrar avlanmaya başlaması Z. renardii’nin 

önemli bir biyolojik kontrol ajanı olduğunun en önemli göstergesidir. Bu 

özelliğinden dolayı Z. renardii Amerika’da predatör böceklerden ticari 

olarak (URL-2) satin alınabilen tek türdür. Agrasif pradatör bir tür olan Z. 

renardii diğer bir yabancı istilacı tür olan L. occidentalis ile mücadelede 

kullanılabilecek önemli bir biyolojik konrol ajanıdır (Parlak, 2022).   

Lahbib ve ark. (2022) tarafından Z. renardii’nin stenofag bir tür 

olduğu, olumsuz etkilerinin sınırlı kaldığı bildirilmiştir. Diğer bir yabancı tür 

olan ve biyolojik mücadelede önemli olduğu bilinen Harmonia axyridis 

(Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) ve Apis mellifera Linnaeus, 1758 

(Hymenoptera: Apidae) gibi türlere nadir saldırdığı belirlenmiştir. Z. 

renardii genel bir yırtıcı (polifag) olarak biliniyor olsa da kanıtlar öncelikle 

stenofag bir tür olduğunu göstermektedir. Z. renardii avlarını, avın konak 

bitkilerinin olduğu habitatlarda arar, konukçu bitkilerin yoğunluğu, avın 

hareketlerine göre avlanma stratejisi uygular gelişim ve üreme ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek avları tercih eder (Lahbib ve ark., 2022). 

Lahbib ve ark. (2022) tarafından yapılan çalışmada Nearktik bir 

stenofag tür olan Z. renardii’nin Palearktik fitofag türlerin kontol altında 

tutulmasında önemli rol oynayabileceği vurgulanmıştır. Örneğin, Zeytin 

sineği olarak bilinen ve dünyanın birçok yerinde zeytin ağaçlarında ürün 

kaybına neden olan Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae)’nın 
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biyolojik kontrol ajanı olarak Z. renardii’nin kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Asma, zeytin, şeftali, badem başta olmak üzere birçok tarım ürününde 

ekonomik olarak zarar meydana getiren Xylella fastidiosa pauca’nın 

vektörleri olan Aphrophoridae Cicadellidae ve Cercopidae (Hemiptera) 

familyalarına ait türlerin Z. renardii tarafından kontrol altında tutlabileceği 

bildirilmektedir (Lahbib ve ark., 2022). 

Corythucha arcuata (Say, 1832) (Tingidae) 

Ülkemizde Corythucha arcuata (Say, 1832) (Meşe dantel böceği) ve 

Corythucha ciliata (Say, 1832) (Çınar dantel böceği) türleri yabancı (Alien) 

türler olarak bilinir ve her iki tür de Nearktik bölge doğal fauna elemanıdır. 

İki tür de orman ekosisteminde zarar meydana getirmektedir. Corythucha 

arcuata, Palearktik bölgede ilk kez İtalya’da 2000 yılında tespit edildikten 

sonra hızla tüm Avrupa’ya, Rusya’ya dağılmıştır. (Neimorovets ve ark., 

2017; Paulin ve ark., 2020). Bolu’dan 2003 yılında kayıt verildikten sonra 

Türkiye’de aynı hızla dağılımını genişletmiştir. C. arcuata’nın ana 

konukçusu meşe türleridir (Quercus spp.) ve 7 ülkedeki 20 botanik bahçesi 

ve arboretumda kontrol edilen 48 meşe (Quercus) türünden 27'si uygun 

konukçu olarak bulunmuş ve bunlardan 15'i dünya çapında yeni konukçu 

olarak kaydedilmiştir. Hemen hemen tüm Avrasya yaprak döken meşeler bu 

böceğin konukçusu olabilir. Meşe haricinde, Cestanea sativa, Rubus caesius, 

Rosa sativa Corylus sp., Acer sp., Prunus sp., Ulmus sp., ve Robinia sp. gibi 

29 diğer bitkiyle de beslendiği tespit edilen polifag ve multivoltin bir 

böcektir (Paulin ve ark., 2020). Dişiler siyah renkli ve uzun şekilli 

yumurtalarını, yaprakların alt yüzüne 15-100 adetlik gruplar halinde 

bırakırlar. Nimf ve erginleri yaprak altına yerleşerek bitki özsuyunu emerek 

beslenirler. Bunun sonucunda yaprakta önce küçük ve sarı renkli beslenme 

lekeleri oluşur, zararın artması ve mevsimin ilerlemesi sonucu yaprak 

bronzlaşarak, fotosentez ve solunum yapamaz hale gelir. Bu şekilde zarar 

gören yapraklarda erken yaprak dökümüne sebep olur. Ağacın büyük oranda 

bu şekilde zarar görmesi zamanla ağacın kurumasına kadar gider. Ayrıca 

siyah renkli, zift kıvamındaki dışkıları yaprağın alt yüzeyinde kirli bir 

katman oluşturur.  

Meşe meyvelerinin erken oluşma döneminde, meyve içindeki salgı 

organcıkları tarafından meyve dışına tatlı bir şurup salgılanır ve bu salgı 

meşe balının ana kaynağını oluşturur (Özkök ve ark., 2019). Meşe bal 
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üretiminin önemli olduğu Trakya Bölgesi’nde C. arcuata’nın 

popülasyonunun artmasına paralel olarak son yıllarda meşe balı rekoltesinde 

düşme görülmüştür. Özellikle meşe bal üretiminin fazla olduğu Kırklareli 

İli’nde Arı Yetiştiricileri Birliği’nden edinilen bilgilere göre C. arcuata’nın 

Kırklareli meşe ormanlarında görülmeye başlandığı 2017 yılından bu yana 

bal veriminin %30 oranında düştüğü görülmektedir (Anonim, 2020). C. 

arcuata aynı zamanda orman ekosisteminde bulunan memeli ve kuşların 

popülasyon yoğunluğuna da dolaylı olarak etki etmektedir (Mutun, 2003; 

Mutun ve ark., 2009; Küçükbasmacı, 2014; Çerçi ve Koçak, 2016; Dursun 

ve Fent, 2017; Neimorovets ve ark., 2017; Paulin ve ark., 2020). Ayrıca son 

yıllarda zararlının şehir ekosistemlerinde de yoğunluğunun artması ile 

insanları rahatsız etmeye başlamış ve konunun medyaya taşınmasıyla sosyal 

bir boyut kazanmıştır. Yiyecek arayan C. arcuata erginlerinin ara sıra 

insanları soktukları Romanya, Macaristan ve Hırvatistan'dan rapor edilmiştir 

(Paulin ve ark., 2020). 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den, iki mirid türü (Hyaliodes 

vitripennis (Say) ve Deraeocoris nebulosus (Uhler)) ve bir anthocorid türü, 

Orius insidiosus (Say) ve özellikle erginlerile ile beslenen birkaç kuştan 

(ispinozlar, tırmaşık kuşugiller ve sıvacı kuşları) C. arcuata’nın predatörü 

olarak bahsedilmektedir (Paulin ve ark., 2020). Puttler ve ark. (2014), bir 

yumurta parazitoiti olan Erythmelus klopomor Triapitsyn (Hymenoptera, 

Mymaridae)’un, bu türün ABD’deki en yaygın ve bol doğal düşmanı 

olduğunu bulmuşlardır. Bu parazitoitin konukçu tercihi tingidlerle sınırlıdır 

ve C. arcuata’yı tercih ediyor gibi görünmektedir. Tüm konukçu türleri ergin 

olarak kışı geçirir; bu nedenle parazitoitin ayrıca bir yetişkin olarak kabuk 

yarıklarında ve kavlanmış kabuk altında kışı geçirmesi olasıdır. Puttler ve 

ark. (2014), bu türün Avrupa'da C. arcuata’ya karşı klasik bir biyolojik 

kontrol programı için umut verici bir aday olduğunu düşünmektedirler. Pek 

çok doğal düşmanın (coccinellidler, neuropterler, predatör heteropterler, 

kadife akarlar, örümcekler, vb.), Avrupa'daki keşfinden bu yana bu türün 

bazı gelişim aşamalarında beslendiği kaydedilmiştir, ancak hiçbiri 

popülasyonlarını güçlü bir şekilde düzenlememektedir. Bernardinelli ve 

Zandigiacomo (2001) ve Paulin ve ark. (2020) İtalya ve Macaristan’da 

yumurta, nimf ve erginlere ait bir predatör listesi vermişlerdir.  Bu listede 

Hemiptera takımından, Miridae, Nabidae ve Anthocoridae, Neoroptera’dan 

Chrysopidae (Chrysoperla carnea (Stephens) ve Pseudomallada sp.) 



Ahmet Dursun - Meral Fent 

19 

Coleoptera’dan Coccinellidae (Harmonia axyridis (Pallas)), Dermaptera’dan 

Forficulidae ve Anystidae, Trombidiformes’ten Trombidiidae, Salticidae 

(Salticidae sp.) ve Tomisidae Araneae’dan Clubionidae, Theridiidae 

(Theridion pinastri L. Koch) ve Araneidae (Aradeus diadematus Clerck) yer 

almaktadır. Sönmez ve ark. (2016), Türkiye’de laboratuvar koşullarında 

birkaç entomopatojenik mantarı C. arcuata’ya karşı test etmiştir ve 

bunlardan Beauveria bassiana (hem nimflere hem de yetişkinlere karşı) 

%80’den fazla ölüme neden olan en etkili tür gibi görünmektedir. Kovac et 

al. (2020), Hırvatistan'da doğal olarak oluşan dört entomopatojenik mantarı 

(Beauveria pseudobassiana Rehner & Humber, Lecanicillium pissodis Kope 

& I. Leal, Akantomyces attenuatus (Zare & W. Gams) ve Samsoniella 

alboaurantium Smith), bu patojenlerin yaygınlığı veya popülasyon 

üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermeden bildirmiştir.   

Corythucha arcuata’nın Avrupa'daki yayılışındaki ve salgınlarındaki 

patlama, en azından kısmen, doğal düşmanlarından kaçmakla açıklanabilir, 

çünkü ABD'de bu tür çok daha az miktarda bulunur ve önemli bir orman 

zararlısı olarak kabul edilmez (Paulin ve ark., 2020). 

Corythucha ciliata (Say, 1832) (Tingidae) 

Corythucha ciliata (Say, 1832)’nın Palearktik bölgedeki varlığı daha 

eskiye dayanır, ilk kez 1983 yılında görüldükten sonra tüm Avrupa’da, 

Rusya’nın büyük bir kısmında ve Anadolu’da oldukça geniş bir coğrafyada 

dağılımını genişletmiştir ve çınar türleri (Platanus spp.) üzerinde beslenen 

oligofag bir türdür (Mildner, 1983; Hopp, 1984; Josifov, 1990; Tzanakakis, 

1988; Stehlík, 1997; Protić, 1998; Voight, 2001; Tokihiro ve ark., 2003; 

Streito, 2006; Grosso-Silva ve Aguiar 2007; Kment, 2007; Lis, 2009; 

Dominiak ve ark., 2008; Mutun, 2009; Sevim ve ark., 2013; Küçükbasmacı, 

2014; Küçükbasmacı ve ark., 2016; Dursun ve Fent, 2017; Aysal ve Kıvan, 

2018). C. ciliata popülasyon yoğunluğunu artırması durumunda ormanlık 

alanlarda ve park-bahçelerde bulunan çınar ağaçlarını ve bu ağaca bağlı 

yaşayan diğer canlıları da tehdit etmektedir. Bu böcek yaprakların 

yüzeyinden beslenir; klorofil eksikliğinden dolayı yaprakların yüzeyinde 

açık renkli lekeler oluşturur. Zarar nedeniyle ağaçların fotosentez ve oksijen 

üretimi azalır ve ağaçların estetik değeri düşer. Bu beslenme sonucunda 

sonbahar yerine yaz sonunda yapraklar kahverengileşir ve ağaçlar 

yapraklarını döker. C. ciliata'nın tekrarlayan şiddetli zararı, diğer çevresel 
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etkenlerle birleştiğinde konukçu ağaçları öldürebilir (Kezik ve Eroğlu, 

2014). Ayrıca birkaç tingid türü gibi C. ciliata’da bitki patojeninin potansiyel 

vektörleridir. Çınar dantel böceği bazen insanları sokarak deride ağrılı 

iltihaplara neden olduğu bilinmektedir (Dutto ve Bertero, 2013; Izri ve ark., 

2015). 

Savvidis ve ark. (2009), kuzeybatı Yunanistan'da toplu balık 

ölümlerinin nedensel ajanı olarak Çınar dantel böceğini göstermektedir. 

Şiddetli yağmurlar sırasında istila edilmiş çınar ağaçlarından yetişkin 

böcekler ve dışkılarının yıkanarak, bir akıntıyla suya karıştığı ve bunların 

genç çiftlik alabalıklarında toplu ölümlere neden olduğu deneysel olarak 

kanıtlanmıştır. 

Bu türün biyolojik kontrolü ile ilgili yapılan çok sayıda çalışma 

mevcuttur. Predatör heteropterler, örümcekler, cırcır böcekleri, Neoreptera-

Chrysopidae’den bazı Chrysoperla türleri, çekirgeler, virüsler, nematodlar 

bu türün doğal düşmanları arasındadır. Kışlayan erginleri harap eden bazı 

Beauberia bassiana, Paecilomyces farinosus gibi fungal etmenler 

bulunmuştur. Laboratuvar ortamlarında birçok predatör-besin bağlantısı 

kanıtlanmış olmasına rağmen, doğal koşullar altında bu predatörlerin C. 

ciliata'nın üremesinde sınırlayıcı bir rol oynamadığına dikkat çekmiştir (Őszi 

ve ark., 2005) 

Türkiye’de C. ciliata’ya karşı farklı entomopatojen fungusların test 

edildiği bir çalışmada Beauveria bassiana etkinliğinin nimf ve erginlerde 

oldukça yüksek olduğu bulunmuştur (Sevim ve ark., 2013). Farklı ülkelerde 

yapılan laboratuvar çalışmalarında entomopatojenik nematodlardan 

Steinernema carpocapsae, S. feltiae, Heterorhabditis bacteriophora, H. 

indica’nın yüksek virulansa sahip olduğu deneysel olarak gösterilmiştir 

(Tarasco ve Triggiani, 2006; Juliá ve ark., 2020).  

SONUÇ 

Günümüze kadar yapılan çalışmalara göre ülkemizde’de 9 familya 

içinde yer alan 14 yabancı Heteroptera türü bilinmektedir. Bunlardan H. 

halys, N. viridula ve P. bioculatus Pentatomidae familyasına aittir. Cydnidae 

familyasına ait A. pusillus ve F. pygmaeus, Tingidae familyasına ait C. 

arcuata ve C. ciliata, Anthocoridae familyasına ait A. constrictus, Coreidae 

familyasına ait L. occidentalis, Dinidoridae familyasına ait C. viduatus, 
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Lygaeidae familyasına ait B. numenius, Reduviidae familyasına ait Z. 

renardii ve Miridae familyasına ait N. tenuis ile C. miyamotoi dağılım 

göstermektedir (Dursun, 2021). Bu yabancı türlerden C. arcuata, C. ciliata, 

L. occidentalis, H. halys ve N. viridula “yayılmacı, istilacı tür (İnvasiv tür)” 

olarak bilinmektedir.  

Türkiye’de dağılım gösteren yabancı türlerin %50’sinin Nearktik 

bölge doğal fauna elemanı olduğu ve Palearktik bölgedeki dağılımının 

genelikle İtalya üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. İtalya Akdeniz 

Havzası’ndaki konumundan dolayı yabancı türlerin Avrupa’ya giriş kapısı 

durumundadır, Amerika kıtasından ithal edilen sebze, meyve ve orman 

ürünleri deniz yolu ile İtalya üzerinden yapılmaktadır, böylece yabancı 

hayvan türleri de Avrupa’ya genellikle İtalya üzerinden taşınmaktadır (Gesse 

ve ark., 2009). Yabancı türlerden A. pusillus, Z. renardii, C. arcuata ve C. 

ciliata ilk kez Avrupa’da İtalya’dan kaydedilmiştir (Neimorovets ve ark., 

2017; Paulin ve ark., 2020 Dioli ve ark., 2021). İtalya’da uyum sürecini 

sağlayan yabancı türler, dağılım alanını Avrupa’nın kuzeyine ve doğusuna 

doğru genişletmektedir. Yabancı türler ülkelere, kara ve deniz yoluyla 

girebilecekleri gibi hava yolu ile de taşınabilmektedir. Örneğin Musolin ve 

arkadaşları (2022) L. occidentalis’in 1999 yılında İtalya’ya uçak ile 

taşındığını bildirmektedirler.  

Türkiye’de yayılmacı istilacı tür (Alien Invasiv species) olarak 

adlandırdığımız C. arcuata, C. ciliata, L. occidentalis, H. halys ve N. viridula 

popülasyon yoğunlukları fazla, dağılım alanları geniş özellikle tarım ve 

orman ürünlerinde ciddi ekonomik zarar meydana getiren türler olarak 

bilinmektedir. İstilacı-yayılmacı yabancı türler, yerel fauna elemanlarını 

tehdit ederek besin zincirini sekteye uğratmakta, bitki özsuyu emmek 

suretiyle ve patojen organizmaların vektörlüğünü yapmakta ve böylece tarım 

ve orman ürünlerinde kayba neden olmakta, ekosistemlerin sağlığını, 

ülkelerin biyogüvenliğini tehdit etmektedir.  

Yabancı türlerin, yerel fauna elemanları üzerindeki yıkıcı etkilerini 

önlemek ve tarım alanlarında ekonomik hasarları engellemek için öncelikle 

izolasyon mekanizmalarının sağlıklı işlemesi, hayvan ve bitki ticaretinin sıkı 

denetiminin yapılması, ithal ürünler ile ülkemize girebilecek canlı türlerinin 

denetiminin sağlanması gerekmektedir. Bütün önlemlere rağmen Türkiye’de 

dağılım gösteren yabancı türlerin popülasyon yoğunluğunun kontrol altında 
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tutulması, biyolojik mücadele yöntemlerinin araştırılması, yabancı türlerin 

biyolojisinin bilinmesi, muhtemel zararlarının tespit edilmesi oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda istilacı yayılmacı yabancı türlerin muhtemel 

zararlarını belirlemek için risk tahminlerinin modellemesi yapılmalı, bu 

şekilde ekosistemde istilacı türlerin neden olacağı tahribatın hesaplanması, 

istilacı türleri önleme ve kontrol altında tutma çalışmalarının maliyetini 

ortaya çıkaracaktır, sonuçta bir kar-zarar hesabı yapılacaktır (Esipenko ve 

Podvarko, 2020). 
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BOLU İLİ ÇİLEK ALANLARINDA BİTKİ 

PARAZİTİ NEMATOD FAUNASI 

Nagihan DUMAN1, Mustafa İMREN2 

GİRİŞ 

Ülkemiz sahip olduğu iklimsel ve coğrafik özellikleri ile birçok 

ürünün yetişmesi için oldukça elverişli bir topografyaya sahiptir. Özellikle 

meyve ve sebze yetiştiriciliğinde ülkemizin agro-ekolojik potansiyeli 

oldukça yüksektir. Çilek bitkisi (Fragaria) üzümsü meyveler grubu 

içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir (Anonim, 2020). Çilek meyvesi 

gerçek bir meyve olmayıp yenen kısmı 40-60 kadar pistilin birleştiği çiçek 

tablasıdır. Çilek meyveleri, yiyecek içecek alanlarında kullanılmaktadır. 

Çilek hem yaş meyve olarak hem de işlenmiş ürün olarak ihracata konu olan 

bir üründür (Engin ve Boz, 2019).  

Çilek, Rosaceae familyasından bir bitki cinsidir ve bu cinse ait türlerin 

meyvelerinin ortak adıdır. Dünyada ve ülkemizde üretimi her geçen gün 

artan çilek meyvesi tüketim ihtiyacını karşılamak için bitki başına düşen 

verimi artırmaya yönelik ıslah çalışmaları ve verim çalışmaları hız 

kazanmaktadır. Çilek bitkisinin farklı iklim ve toprak koşullarında ekonomik 

olarak yetiştirilmesi son yıllarda çilek yetiştiriciliğinin önemini artırmıştır 

(Yılmaz, 2009). Birim alandan elde edilen verim ve elde edilen gelir diğer 

tarım ürünlerine göre daha yüksektir. Dünya nüfusunun artması gıda 

maddelerine olan ihtiyacı da artırmaktadır (Ağaoğlu ve Gerçekçioğlu, 1986; 

Erenoğlu ve ark., 2000). TUİK verilerine göre ülkemizde toplam yıllık 

728.133 ton çilek üretimi yapılmıştır (TUİK, 2022).  

Ana ürünün yeterli miktar ve kalitede üretilmesi, hasat sırasında ve 

sonrasında çeşitli zararlılardan korunmasına bağlıdır. Çilek üretiminde 
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yıllardır aynı ekim alanları kullanılmaktadır. Bazı toprak kaynaklı hastalıklar 

ve zararlı etmenler çilek üretimini tehdit etmektedir. Bitki paraziti 

nematodlar (BPN) önemli zararlı grupları arasındadır. BPN'ler, yıllık 120 

milyar $'lık bir maliyetle tarım ürünlerinde önemli verim düşüşüne neden 

olur (Chitwood, 2003). Çilek yetiştiriciliğinde nematodlardan kaynaklı 

zararın %30-%60’a olduğu bilinmektedir (Mahdy ve Midan, 2011; 

Lamondia, 1999). Çilek yetiştiriciliğinde zararlı nematodlar, Çilek yaprak 

nematodu Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie, Kök yara 

nematodları Pratylenchus spp.ve Kök-Ur nematodları Meloidogne spp. 

olduğu bilinmektedir (Szczygiel, 1981a, b; Dale ve Potter, 1998; Pinkerton 

ve Fin, 2005).  

Aphelenchoides fragariae çilek bitkisinin toprak üstü aksamlarında 

obligat olarak yaşamakta ve çilek yaprakların dokularında ekto veya endo 

parazitik yaşam sürmektedir (Maggenti, 1981; Decker,1989). Nematodun 

çilek taç ağırlığının %41 oranında azaltarak ilk hasat veriminde meyve 

sayısında %54'lük bir oranda zarar oluşturmaktadır (Bohmer, 1981). 

Nematodlar kışı toprakta veya bitki yapraklarında geçirerek erken ilkbaharda 

aktif hale gelirler. Nematodla bulaşık yapraklardan temiz yapraklara çilek 

bitkisine özgü kol atma aşamasında su filmi aracılığıyla yapraklara stoma 

açıklığından bulaşma yolu gerçekleşmektedir (Jagdale ve Grewal, 2006; 

Buckley ve Gould, 2003; Wallace,1959). Decker, (1989) A. fragariae’nin 

yaşam döngüsünü 18oC de 10-11 günde tamamladığı bildirilmektedir. 

Bununla birlikte, nematodun çilek fidelerinde çok düşük sıcaklıklarda hatta 

-2°C de hayatta kalabildiği rapor edilmiştir Nematod çilek bitkisinde 

beslenmesi sonucu yapraklarda küçülme, yaprak kenarlarında büzüşme, 

yaprak kızarıklığı, yaprak sapının bodur olması gibi belirtiler 

oluşturmaktadır. Bunun sonucu anormal büyümeler, tomurcuk, yaprak, çiçek 

aksamlarının normal dışı görüntüler görülmektedir (Anonim, 2017)  

Günümüzde, çilek üretim alanlarında Bitki Paraziti Nematodların 

yaygınlık, yoğunluk ve zararına yönelik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Enneli 

ve Öztürk (1989) Zonguldak ilinde yapmış olduğu çalışmada nematodun 

çilek bitkisi üzenine etkisini araştırmıştır. Özarslandan (2021) Kök ur 

nematodunun çilek bitki köklerinde zarar meydana getirdiğini rapor etmiştir. 

Çilek üretiminin ekonomik boyutta yapıldığı Bolu ilinde BPN faunasının 

belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu 
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çalışmada Bolu ilinde çilek üretim alanlarında BPN’ları yaygınlık ve 

yoğunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bolu'nun Doğancı ve Mudurnu ilçelerine çilek üretim alanlarından 

2021 yılının Nisan ve Mayıs aylarında düzenli olmayan arazi çıkışları yaprak 

ve kök örnekleri alınmıştır (Şekil 1).  

   

Şekil 1. Toprak alınan bölgelerin lokasyonları 

Yaprak örneklerinde nematod zararı belirtisi olan 18 farklı üretim 

alanından 10 bitkiden, her bitkinin 3 yaprağı koparılarak alınmıştır. Bu 10 

bitkinin kökleri civarından toprak örneği alınmıştır. Ayrıca belirti görülen 3 

bitkinin kökleri incelenmek üzere laboratuvara getirilmiştir. Örnekler 

inceleme süresince +4°C de buzdolabında bekletilmiştir. Laboratuvara 

getirilen çilek yaprakları küçük parçalara ayrılarak geliştirilmiş Baermann 

huni yöntemi yardımı ile nematodlar elde edilmiştir (Baermann, 1917; 

Jagdale ve Grewal, 2002).  

Toprakta bulunan hareketli nematodların elde edilmesi amacıyla 

nematodların hareketliliğinden yararlanılarak modifiye edilmiş 

Geliştirilmiş-Bearmann Huni Yöntemi’nden yararlanılarak Petri Yöntemi 

kullanılarak (Barker, 1985; Southey, 1986) topraktan hareketli ergin dişi ve 

larvalara ait bireyler elde edilerek sayılmıştır.  

Yaprak ve toprak örneklerinden elde edilen nematodların cins 

düzeyinde sayımı ışık mikroskopta (DM1000, Leica Microsystems, Wetzlar, 

Germany) sayılmış, BPN’ların cins bazında çilek üretim alanlarındaki 

yaygınlık ve yoğunluğu lokasyonlar düzeyinde belirlenmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA  

Bolu ili Doğancı ve Mudurnu ilçelerinde çilek yetiştiriciliği yapılan 

alanlarda BPN nematod faunasının saptandığı bu çalışmada 6 takıma ait 9 

familyada 6 cinse bağlı herbivor, 3 cinse bağlı bakterivor, 3cinse bağlı 

fungivor, ve 1 cinse bağlı predatör nematodlar saptanmıştır. (Tablo 1). Bitki 

paraziti nematodlardan Pratylenchus spp., Tylenchus spp., yaygın olarak 

görülmüştür.  

Bu çalışmada Bolu ili çilek yetiştiriciliği yapılan alanlarda A. 

fragariae’ ya rastlanmamıştır. Bununla birlikte Özarslandan (2019) çilek 

serasından alınan yaprak ve toprak örneklerinden nematod ekstrakte edilerek 

analiz sonuçlarında dişi ve larvaların morfolojik özelliklerine göre A. 

fragariae olduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde Enneli ve Öztürk (1989) 

Zonguldakta çilek alanlarında yaptığı çalışmada Çilek nematodu 

[Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos.)] ve Soğan sak nematodu 

[Ditylenchus dipsaci (Kühn)]'nun zarar oranının önemli olduğu 

saptamışlardır. Kepenekçi ve Öztürk (2002) Göksu deltasında çilek 

alanlarından alınan 22 adet toprak örneği inceleyerek elde edilen bitki 

paraziti nematod türleri belirlenerek yoğunluklarının tespiti saptanmıştır 

Yapılan analiz sonuçlarında en yaygın olarak tespit edilen türler Cilek 

nematodu Aphelenchoides fragaria (Ritzem Bosi), Soğan nematodu 

Ditylenchus dipsaci (Kühn) ve Çayır nematodlarından Pratylenchus 

penetrans (Cobb), Helicotylenchus crenacauda (Sher), Tylenchorhynchus 

cylindiricus (Cobb) ve H. dihystera bulunduğunu rapor etmişlerdir.  

Tablo 1. Çalışmada saptanan nematod taksonları 

Lokasyon Takım Familya  Cins 

Doğancı Enoplida Mononchidae Predatör Mononchus 

Doğancı Plectida  Plectidae Bakterivor Wilsonema 

Doğancı Dorylaimida Dorylaimidae Omnivor Dorylaimus 

Doğancı Tylenchida Tylenchidae Herbivor  Filenchus 

Doğancı Tylenchida Pratylenchidae Herbivor Pratylencoides 

Doğancı Tylenchida Aphelenchidae Fungivor Aphelenchoides 

Doğancı Rhabditida Cephalobidae Bakterivor Acrobeles 
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Doğancı Rhabditida Cephalobidae Bakterivor Cephalobus 

Doğancı Monhysterida Monhysteridae Bakterivor Monhystera 

Mudurnu Tylenchida Pratylenchidae Herbivor Pratylenchus 

Mudurnu Tylenchida Tylenchidae Herbivor Tylenchus 

Mudurnu Tylenchida Aphelenchidae Fungivor Aphelenchus 

Mudurnu Tylenchida Tylenchidae Herbivor Filenchus 

Mudurnu Tylenchida Anguinidae Fungivor Ditylenchus 

Mudurnu Monhysterida Monhysteridae Bakterivor Monhystera 

Mudurnu Dorylaimida Longidoridae Herbivor Longidorus 

Bolu ilinde tarımsal üretim alanlarında BPN’ların yaygınlık ve 

yoğunluğuna yönelik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Nitekim, Yıldız ve ark. 

(2017) Bolu ili buğday alanlarından elde etmiş olduğu örneklerde 13 bitki 

paraziti, 12 bakterivor, 4 fungivor, 4 predatör ve 10 omnivor gruba ait olmak 

üzere, toplam 43 nematod taksonu tespit edilmişlerdir. Bitki paraziti 

nematodlar içerisinde Filenchus (Andrassy), Merlinius (Siddiqi), 

Tylenchorhynchus (Cobb), Pratylenchus (Filipjev) un yoğun bulunduğunu 

bildirmektedirler. Dababat ve ark., (2019) yapmış olduğu çalışmalarda Bolu 

ilinde arpa ve buğday alanlarında örneklerin %85'inde bitki paraziti 

nematodların bulunduğunu, Heterodera, Pratylenchus, Pratylenchoides, 

Paratylenchus, Merlinus, Amplimerlinus, Helicotylenchus, 

Tylenchorhynchus, Ditylenchus, Filenchus, ve Tylenchus ‘un en yaygın 

bulunan BPN’lar olduğunu rapor etmişlerdir. Aynı şekilde Koçan (2019) 

Bolu ili farklı habitatlardan almış olduğu toprak örneklerinde nematodların 

cins düzeyinde saptamıştır. Çalışma sonunda 8 takıma, 26 familyaya ait 47 

cins düzeyinde nematoda rastlanılmıştır. Çalışma alanında sırasıyla en fazla 

fungivor nematod grubu, bakterivor, bitki parazitleri, predatör ve omnivor 

nematodları tespit edilmiştir. Bitki paraziti nematodlar içerisinde 

"Basiria"nın Abant'ta; bakterivor grubu içerisinde yer alan "Acrobeloides"in 

Abant ve Atyaylası'nda, "Achramodora", "Cephalobus", "Monhysteridae" ve 

"Plectus"un Abant'ta; fungivor grubunda yer alan "Aphelenchoides"in Abant 

ve Atyaylası'nda saptanmadığı bildirilmiştir.  Bitki paraziti nematodlar 

içerisinde yer alan "Helicotylenchus" ve "Paratylenchus"un çayırlık 

alanlarda; bakterivor grubu içerisinde yer alan "Acrobeloides"in ise ormanlık 

alanlarda saptanmadığı bildirilmiştir. Benzer şekilde Yıldız ve ark. (2021) 
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Bolu ilinde turbalık alanlarda yapmış olduğu çalışmada 7 takıma ait 20 

familyada 36 cinse bağlı bitki paraziti, bakterivor, fungivor, predatör ve 

omnivor nematodlar tespit edilmiştir. Otuzaltı cinse bağlı nematodların 16'sı 

bitki paraziti nematod, 12'si bakterivor nematod, 4'ü fungivor nematod, 2'si 

predatör nematod ve 6'sının omnivor nematod olduğu saptanmıştır. Bitki 

paraziti nematodlardan Kök ur nematodu, Meloidogyne spp. ve Kist 

nematodu, Heterodera spp. ne tarım arazilerinde rastlanıldığı rapor 

edilmiştir. 

SONUÇ  

Çilek bitkisinin ana zararlısı konumunda bulunan Bitki paraziti 

nematod varlığı ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışma 

sayesinde çilek yetiştiriciliği alanlarındaki BPN yoğunluğu tespit edilerek 

üreticilere ve gelecek yeni çalışmalara veri olma özelliği taşımaktadır. 

Bulaşık alanlarda mücadele açısından farklı ekim rotasyonları ya da 

dayanıklı türler önerilebileceği belirlenmiştir. BPN’lerin zararlı türlerin çilek 

bitkilerine zararı kontrol altında tutulması açısından önem arz edecektir. 
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YONCA HORTUMLU BÖCEĞİ, HYPERA 

POSTICA (GYLLENHAL, 1813) (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE) 

Celalettin GÖZÜAÇIK1 

GİRİŞ 

Orijini Kafkasya ve Orta Asya çevreleri olan yonca (Medicago sativa 

L.), Fabales takımının Fabaceae familyasına ait uzun ömürlü yem bitkisidir 

(Wang ve Şakiroğlu, 2021). Yem bitkileri içerisinde en yüksek besin 

değerine sahip olduğundan, hayvansal üretimde en çok tercih edilen 

bitkilerden biridir. Protein miktarı yüksek olan yoncanın, kuru ve yeşil otu 

hayvanlar için besleyici olup, vitaminlerce zengindir. Yonca toprak yüzeyini 

örtücü bir bitki olup, yeşil gübre ve toprak ıslah edici olarak da ekilebilir. 

Yonca aynı zamanda köklerini fazla derinlere indirerek buradaki su ve besin 

maddelerinden kolayca faydalanabilen bir bitkidir. Rhizobium bakterileri 

köklerde nodüller oluşturarak, yonca ile simbiyotik yaşam yoluyla kendi 

ihtiyacı olan karbonhidratları alır, havadan aldığı azotu bitkiye verir (İşler, 

2009). Yonca, sindirilebilir enerji ve protein oranı oldukça fazla olması, onu 

son derece değerli bir yem bitkisi yapar. Yonca bir besi hayvanı rasyonuna 

dahil edildiğinde, yüksek düzeyde sindirilebilir enerji sağlarken protein 

takviyesi ihtiyacını en aza indirebilir. Aynı zamanda, bal üretiminde önemli 

bir kaynak olması, biyolojik çeşitliliği koruması ve tohum veriminin 

artmasına da katkı sağlar (Duke, 1983). Bu özelliklerinden dolayı, dünyada 

en yaygın yetiştirilen baklagil yem bitkisidir. Yonca bitkisinde yıl 

içerisindeki biçim sayısı, toprak ve iklimsel faktörlerine göre değişmekle 

birlikte protein içeriği ve kalitesinin genotipler arasında farklılık 

göstermediği, biçim zamanı ve yıl içerisindeki biçim sayısının önemli olduğu 

belirtilmiştir (Maurie`s, 2004; Veronesi ve ark., 2010). Ülkemizin güney 

1Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 

cgozuacik46@gmail.com 
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bölgelerinde biçim sayısı 7-8 iken, doğu bölgelerinde bu sayı iklimsel 

koşullardan dolayı 2-3 biçime kadar düşmektedir (Tosun, 1974; Manga, 

1981; Eğinlioğlu ve ark., 1996). TÜİK 2021 yılı verilerine göre, Türkiye’de 

yonca bitkisi korunga, burçak, bezelye, fiğ, üçgül ve mürdümük gibi baklagil 

yem bitkileri içerisinde 6.730.474 dekar ekim alanı ile %53.6’lık, 19.310.959 

ton yeşil ot üretimi ile %76’lık gibi önemli paya sahiptir (TÜİK, 2022).  

 

Şekil 1. Balyalanmış yonca samanı (C.Gözüaçık) 

Yonca bitkisi yeşil ot, saman, silaj ve tohumu için yetiştirilmekte ve 

sürdürülebilir hayvancılığın temel bileşeni olarak kaliteli kaba yem 

ihtiyacının önemli miktarını karşılamaktadır. Yonca, yıl boyu birçok böcek 

için beslenme, barınma ve üreme alanı olması nedeniyle, av/konukçu arayan 

birçok predatör ve parazitoit böceklerede uygun yaşam alanı 

oluşturmaktadır. Yetiştirilme şekline göre, bitki vegetatif ve generatif 

aksamında zararlı olan birçok böcek ve akar türleri bulunmaktadır. Bunlar, 

Coleoptera takımından Yonca hortumlu böceği, Hypera postica Gyllenhal 

ve Sitona humeralis Stephens (Curculionidae), Gonioctena fornicata 

(Brüggemann) (Chrysomelidae) ve Epicauta erythrocephala (Pallas) 

(Meloidae); Hemiptera takımından Yonca tohum kapsidi, Adelphocoris 

lineolatus (Goeze) ve Exolygus rugulipennis (Poppius) (Miridae), Aphis 

craccivora Koch, Acyrthosiphon pisum (Harris) ve Therioaghis trifolii 

Monell (Aphididae); Lepidoptera’dan Nomophila noctuella Denis &. 

Schiffermüller (Crambidae), Agrotis ipsilon Hufnagel, Spodoptera exigua 

(Hübner) (Noctuidae); Hymenoptera’dan Bruchophagus roddi 

Gussakovskiy (Eurytomidae) ve Acarina’dan Tetranychus spp. 
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(Tetranychidae) gibi türlerdir (Çalışkaner ve Özer, 1980; Tamer ve ark., 

1997; Shebl ve ark., 2008; Gözüaçık ve Atay, 2016; Gözüaçık, 2019; 

Gözüaçık ve İreç, 2019; Gözüaçık ve ark., 2020; Gözüaçık ve ark., 2021). 

Bu türler içerisinde Yonca hortumlu böceği, Hypera postica (Gyllenhal, 

1813), sadece ülkemizde değil dünyada yonca tarımının yapıldığı her yerde 

yonca bitkisinin ana zararlısı durumundadır (Clausen, 1977; Steffey ve 

Armbrust, 1991; Metcalf ve Luckman, 1994; Blodgett ve Lenssen, 2004). 

Bu derlemede, H. postica’nın tanımı, yaşam döngüsü, zararı ve farklı 

mücadele yöntemleri incelenmiştir. 

Tanımı 

Erginleri 4-5.5 mm uzunluğunda olup, dorsalinde pronotum ve 

elytraya kadar uzanan geniş koyu renkli şerit bulunur. Rostrum neredeyse 

düz, oldukça kısa ve kalındır, frons rostrumdan yaklaşık iki kat daha dardır 

(Şekil 2a). Yumurtalar 0.5 mm, sarımsı, geniş ovaldir (Şekil 2b). Larvalar 

yumurtadan ilk çıktıklarında başları koyu siyah, vücutları ise kirli beyaz 

renktedir. Larvalarda ikinci dönemde vücut rengi açık sarı-yeşilimsidir. 

Larvaların (L); 1. (L1) ve 2. (L2) dönemleri birbirine benzerler. 3. (L3) dönem 

larvalarda ise vücut yeşilimsidir. 4. (L4) dönem de açık yeşil rengindedir. 

Üçüncü dönemden itibaren larvaların dorsal ve lateralinde uzanan beyaz 

çizgiler yer alır (Anonim, 2008). Dördüncü dönem (olgun) larva 8 mm boya 

ulaşır, vücut yeşilimsi olup, dorsali boyunca uzanan belirgin beyaz bir çizgi 

mevcuttur (Şekil 2c). Larvalar 4 dönem geçirir. 
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a  b  

c  d  

Şekil 2. Hypera postica’nın a) ergini, b) yumurtası, c) larvası, d) pupası (C. 

Gözüaçık) 

Birinci (L1) ve ikinci (L2) larva dönemleri genellikle yoncanın genç büyüyen 

sürgün ve gövde uçlarıyla beslenir. Üçüncü (L3) ve dördüncü (L4) dönemler 

de yapraklarla beslenir (Hoff ve ark., 2002). Olgun larva ipeksi kokon örerek 

içerisinde pupa olur. Pupalar 5.0-6.0 mm boyutundadır (Şekil 2d). 

Yaşam döngüsü 

Yonca hortumlu böceğinin gelişimi büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır 

(Onstad ve Shoemaker, 1984; Stark ve ark., 1993). Gelişme eşiği 8.9°C’dir 

(Whitworth ve ark., 2011). Kışı yumurta ve ergin dönemde geçirir. Yumurta 

döneminde tarlada kalan yonca anız ve saplar içerisinde ve ergin dönemde 

ise, bitki artıkları arasında, topraktaki yarık ve çatlaklarda bulunurlar 

(Manglitz ve App, 1957; Gözüaçık ve İreç, 2019). Şubat ayının ortalarından 

itibaren ortalama sıcaklık 9°C’nin üzerinde olduğu dönemde erginler aktif 

hale gelirler. Yoncanın sürgün ve yaprakçıklarıyla beslenirler, çiftleşirler, 

sap ve sürgün uçlarına hortumlarıyla açtıkları deliklere 5-20 adet arası 

yumurta bırakırlar (Litsinger ve Apple, 1973) ve yumurta deliğinin ağzını 

kapatırlar (Şekil 4a).  
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Şekil 3. Yonca hortumlu böceğinin yıl boyu yaşam döngüsü (Gözüaçık ve 

İreç, 2019) 

Bir dişi yaşamı boyunca yaklaşık 4.200 kadar yumurta bırakır (Coles 

ve Day, 1977). Bu durum mart ayının 3. haftasına kadar devam eder. Aynı 

zamanda sonbaharda bırakılan yumurtalardan larva çıkışları sıcaklığa bağlı 

olarak mart başlarında başlar. Mart ayında yumurta, larva ve ergin görmek 

mümkündür (Baloch, 1970; Whitworth ve Schwarting, 2016; Gözüaçık ve 

İreç, 2019) (Şekil 4b,c). Larvaların beslenme süresi sıcaklığa bağlı olarak 2-

4 hafta sürer (Radcliffe ve Flanders, 1998). Nisan ayı başlarında larvaların 

hemen hemen hepsinin 4. döneme girdiği, ortalama sıcaklığın 16.5°C olduğu 

nisan ayı ortalarında tarla içerisinde pupa olurlar (Blodgett, 1996). Pupa 

süresi yaklaşık 10-14 gündür (Summers ve ark., 1981; Evans, 2000). Yine, 

bu dönemde kışlamış erginlerde doğal ölümler başlarken, nisan sonu ve 

mayıs başlarında yeni nesil erginler görülmeye başlar. Mart-nisan aylarında 

bırakılan yumurtalardan larva çıkışları mayıs ayı ortalarına kadar devam 

eder, bu larvalar mayıs ayı sonlarında dördüncü larva gelişiminin sonunda 

yaprakçıklar veya bitki döküntüleri arasında ördükleri beyaz kokon 

içerisinde pupa olurlar (Şekil 4d). Genelde haziran ayının ortalarında 

yoncada ilk biçim yapılmış olur. İlkbahar sonlarında bırakılan yumurta ve 

genç larvaların bir kısmı biçimden olumsuz etkilenir (Gözüaçık ve İreç, 

2019).  
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Şekil 4. Hypera postica’nın a) yonca bitkisi sapındaki yumurta deliği, b) 

yumurtası, c) sürgün beslenen larvaları, d) kokon içerisindeki pupası (C. 

Gözüaçık) 

Yeni nesil erginler sıcaklığa bağlı olarak hazirandan eylül ayı 

sonlarına kadar bitki kök bölgesinde, tarla sınırlarında toprak içinde ya da 

bitki döküntüleri arasında dormant halde yazı geçirirler (Singh ve ark., 

2009). Ekim ayı başlarında erginler tarlada görülmeye başlar. Yine bu ayın 

sonlarına doğru erginler çiftleşirler. Kasım ayı başlarında yonca saplarına 

sonbahar yumurtalarını bırakırlar (Stark ve ark., 1993; DeGooyer ve ark., 

1995). İklime bağlı olarak kasım ayı ortalarından itibaren tarla kenarında 

kışlamaya geçerler. Yılda bir nesil verir (Baloch, 1970; Gözüaçık ve İreç, 

2016; Whitworth ve Schwarting, 2016). 

Zarar durumu 

Böceğin ergin ve larvaları yaprak ve sürgünlerinde beslenir. Asıl 

zararı larvalar yapar. 1. ve 2. (L1-L2) dönem larvalar bitkinin tomurcuk ve 

sürgün uçlarında beslenir (Şekil 5). 3. ve 4.  dönem larvalar (L3-L4) ise, 

yaprakları dıştan kemirir.   

a 

d c 

b 
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Larva beslenmesi yukarıdan aşağıya doğrudur. Larvalar sadece bahar 

döneminde aktiftir ve bu dönemde ciddi zarar oluştururlar. Bu da, ilk biçim 

dönemine denk gelir (Pons ve Nuñez, 2020).  Yoncada en yüksek verimin 

birinci biçimde elde edildiği göz önüne alındığında (Altınok ve Karakaya, 

2002), zararlı ile mücadelenin önemi daha da artmaktadır (Şekil 5). Bu 

dönemde mücadele yapılmadığı taktirde ciddi oranlarda ekonomik kayıplar 

oluşabilir (Fick ve Liu, 1976; Clausen, 1977; Steffey ve Armbrust, 1991; 

Metcalf ve Luckman, 1994; Blodgett ve Lenssen, 2004; Moradi–Vajargah 

ve ark., 2011). Bitkide larva sayısı arttıkça zararda artar. Yonca tarlası bu 

zarara bağlı olarak kül rengi bir görünüm alır (Blodgett ve Lenssen, 2004) 

(Şekil 6). Mücadele geçiktirildikçe zarar oranı artar. 

Popülasyon yoğunluğu m2’de 50 larvayı geçerse, bitkinin sadece 

yaprak damarları kalır ve %90'ndan fazla zarar meydana gelir (Behdad, 

1989; Degooyer ve ark., 1995). Bu durumda bitkinin gövde ve sürgünleri 

zarar gördüğü için yeniden büyümesi gecikir. 

 

  
a b 
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Şekil 5. Hypera postica’nın a) yonca bitkisinde ergini, b) larvası, c) 

beslenme sonucu kurumuş sürgün, d) damar araları yenmiş yaprak, e, f) 

yapraklarda oluşan zarar (C. Gözüaçık) 

 

Şekil 6. Hypera postica’nın yonca tarlasındaki zararının görünüş 

(C.Gözüaçık) 

 

c d 

f e 
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Doğal düşmanları ve etkinlikleri 

Yonca hortumlu böceğinin larva parazitoiti olarak; Bathyplectes 

curculionis (Thomson) (Şekil 7c, d) ve B. Anurus (Thomson) (Hymenoptera, 

Ichneumonidae) ve Tetrastichus incertus (Ratzeburg) (Hymenoptera: 

Eulophidae) türleri bilinmektedir (Al Ayedh ve ark., 1996; Brewer ve ark., 

1997). B. curculionis konukçusunu kokon ördükten sonra öldürür. Davis 

(1974) B. curculionis’in yonca hortumlu böceği larvalarını %63’e kadar 

parazitleyebildiğinden bahsetmiştir.  

  

  
c 

a 

d 

b 
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Şekil 7. Hypera postica’nın a) Yumurta parazitoiti Anaphes sp. near 

leptoceras (Debauche), b, e) Coccinella septempunctata L., c) Bathyplectes 

curculionis (Thomson) erginleri, d) Bathyplectes curculionis pupası, d) 

Beauveria bassiana ile enfekteli Hypera postica ergini (C. Gözüaçık) 

Efil (2018)’in Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde B. 

curculionis’in parazitlenme oranının genelde düşük olduğunu, en fazla 

parazitlenme oranının %22.2 ile Mardin lokasyonunda bulunduğunu, 

Diyarbakır ve Şanlıurfa lokasyonlarındaki parazitlenme oranlarının %3.8 ile 

0.6 arasında olduğunu bildirmiştir. Iğdır ilinde ise, B. curculionis’in bazı 

lokasyonlarda parazitlenme oranının %57.5’e (Emince-Aralık ilçeleri) kadar 

çıktığını, il genelinde ise, ortalama parazitlenme oranlarının %6.7– 21.7 

arasında değiştiği bildirilmiştir (Gözüaçık, 2019).  

Ergin parazitoiti olarak, Microctonus aethiopoides Loan 

(Hymenoptera: Braconidae) (Flanders ve ark., 1994; Kuhar ve ark., 2000) 

tespit edilmiştir. Yumurta parazitoitleri olarak; Anaphes luna (Girault), A. 

conotracheli Girault, A. fuscipennis Haliday (TAXAPAD, 2017) ve A. sp. 

near leptoceras (Debauche) (Gözüaçık ve Pricorp, 2017) (Hymenoptera: 

Mymaridae) (Şekil 7a) ile Fidiobia rugosifrons Crawford (Hymenoptera: 

Platygastridae) (Niemczyk ve Flessel, 1970; Ellis, 1973; Hogg ve Kingsley, 

1983) kaydedilmiştir. Coccinellidae (Coccinella septempunctata L.) (Şekil 

7b, e), Nabidae, Chrysopidae ve örümcekler predatörleri olarak 

kaydedilmiştir (Ouayogode ve Davis, 1981). Fungal patojenlerden böceğin 

larvalarında Zoophthora phytonomi (Arthur) (Entomophthora: 

Entomophthoraceae) (Harcourt ve ark., 1974; Giles ve ark., 1994) ve Erynia 

phytonomi (Thomson) (Zygomycetes: Entomophthorales) (Gardner, 1982), 

e f 
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erginlerinde ise Beauveria bassiana (Şekil 7f) ve B. pseudobassiana (Yücel 

ve ark., 2018) tespit edilmiştir. Yücel ve ark. (2015) laboratuvarda H. postica 

erginlerinden elde edilen B. bassiana izolatları (Hp-3, Hp-4, Hp-5, Hp-7)’nın 

1x107 conidial/ml dozunda böceğin larvalarında 7. günün sonunda %98, 

%95, %92 ve %90 oranlarında etkili olduğunu bildirmişlerdir.  

Üreticiler, pratikte böceğin zararını engellemek için, insektisit 

kullanmayı tercih etmektedir. Ancak mücadele zamanını belirleyemedikleri 

ve böceğin biyolojisini takip edemedikleri için yeterli başarı 

sağlayalamamaktadır. Bu durum karşısında, insektisitin uygulama sayısını, 

dozunu artırma yoluna gitmektedir. Bu durumda, doğal düşmanların 

etkinliğinide azaltmaktadır. 

  Alternatif mücadele 

Hypera postica ile mücadelede kültürel önlemler oldukça önemlidir. 

Erken biçim, en etkili yöntemlerden biri olup (Summers, 1998), zararı 

azaltabilir (Kogan ve ark., 1982). Genellikle yonca, ilk biçime larva gelişimi 

tamamlamadan hazır hale gelir (Onstad ve Shoemaker, 1984). Biçimin erken 

yapılması larva popülasyonu azaltır. İlk biçimin geçiktirilmesinde ise 

larvaların (L3-L4) zararı daha da artar. Biçim sonrası anızların tırmıklanması, 

popülasyonu azaltır. Ancak bitki nemi %30'un üzerinde olduğu durumlarda 

yaprakların dökülmesine ve saman kalitesinin düşmesine neden 

olabileceğinden dikkatli olunmalıdır (Blodgett ve ark., 2000).  

İlkbahar ve sonbaharda yapılan otlatmalar yumurta sayısını önemli 

oranda azaltacaktır. Otlatmalarda, yonca saplarındaki yumurtalar çiftlik 

hayvanları tarafından ezilir ya da yenilir (Senst ve Berberet, 1980, 

Cummings ve ark., 2004) (Şekil 8).  Yonca dormanside olduğu dönemde 

alevle yakma, silindirle ezme gibi yöntemler yumurtalara zarar verir (Brewer 

ve ark., 2008, Whitworth ve ark., 2011). Biçimden bir hafta önce ve bir hafta 

sonra sulama yapmak larva gelişimini yavaşlatır. Biçim sonrası kurumaya 

bırakılan bitkiler tarlanın dışında başka bir yerde kurutulması larvaların 

beslenmesini olumsuz etkiler. 
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Şekil 8. Yonca tarlasında büyükbaş ve küçük baş hayvan otlatması (C. 

Gözüaçık) 

İlaçlı mücadele 

Kimyasal mücadelede, ekonomik zarar eşiği (EZE) ve ilaçlama 

zamanı oldukça önemlidir. Ekonomik zarar eşiği sap başına 1.5- 3 larva ya 

da 20 larva/atrap olduğundan ilaçlı mücadele önerilmektedir (Evans, 1989; 

Blodgett, 1996). Ancak, bu eşik yıllara, ürün fiyatına ve verime bağlı olarak 

değişebilmektedir. Bu yüzden her yılı kendi içerisinde değerlendirmek daha 

uygun olacaktır. İlaçlı mücadelenin gerekli olduğu dönemlerde ilaçlı 

mücadelenin geciktirilmemesi ve böceğin ülkemiz koşullarında mart ayı 

başlarından itibaren takip edilmesi uygun olacaktır. Nitekim, İreç ve ark. 

(2021) ilaç uygulamalarında 5, 10, 15 ve 25 cm bitki boylarını ve böceğin 

biyolojisini (L3) esas alarak mücadele zamanını test etmişler ve en uygun 

ilaçlamanın ilkbaharda bitki boyunun 5-10 cm arasında olduğu dönemde 

yapılan ilaçlamanın yaş ot verimini %37 oranında artırdığını bildirmişlerdir.  
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SONUÇ 

Yem bitkileri sürdürülebilir hayvancılığın en önemli temel 

girdilerindendir. Yonca, bunlar içerisinde en çok tercih edilen bitkidir. 

Yoncanın ana zararlısı durumunda olan ve ciddi ekonomik kayıplara neden 

olan H. postica göz ardı edilen bir zararlıdır. En ciddi zararı yoncanın birinci 

biçime kadar ki dönemde yapmaktadır. Üreticiler tarafından bu zararlı takip 

edilememekte, ancak L3 ve L4 dönem larvalarının üst yapraklarda 

oluşturduğu yenikler ile farkedilebilmektedir. Üretici kimyasal mücadeleyi 

tek çözüm yolu olarak görmekte ve uygulamaktadır. Aynı agroekosistemde 

yer alan tarlalarda yeknesak ilaçlama yapılamamakta, hatta hasat öncesi 

bitkinin çiçekli döneminde bile tarlasını ilaçlamaktadır. İlaçlama sayısı üçe 

kadar çıkabilmekte ve ruhsatsız ilaçlar tercih edilebilmektedir. Bu 

uygulamaların sonuçları o ekosistem için ağır olmaktadır. Kimyasallar 

bitkide kalıntı oluşturması, hedef olmayan organizmalara ciddi zarar 

vermesi, çevre ve insan ve hayvan sağlığı açısından oluşan riskler nedeniyle 

oldukça ciddi sonuçlar meydana getirmektedir. Sonuç olarak, zararlının 

biyolojisinin takip edilmesi, ekonomik zarar eşiğinin ve doğal düşmanlarının 

varlığının dikkate alınması, alternatif mücadele yöntemlerinden 

faydanılması ve tüm bunların ‘Entegre Mücadele’ çerçevesinde ele 

alınmasında yarar görülmektedir.   
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TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN 

DEPOLANMIŞ GIDA AKARLARI (ACARI) VE 

ZARARLARI  

Neslihan GÜLTEKİN1 

GİRİŞ 

Günümüzde insan gıdası olarak kullanılan besinlerin sağlıklı olarak 

tüketilmesi ve muhafazası en önemli hususlardan birisidir. Gıda zararlısı 

olarak en sık ve yaygın karşılaşılan canlı grubu olarak bilinen Arthropoda 

şubesine mensup böcekler ve akarlardır. Bunlar genel olarak kozmopolit 

türlerden oluşmaktadır. Ekolojik isteklerine uygun ve besin bulunan, 

özellikle de belli sürelerde gıdaların depolandığı alanlarda bulunurlar. Gıda 

ve depolanan ürünlere bulaşan bu zararlılar, özellikle de akarlar gözle 

görülemeyecek kadar küçük canlılar olup, tespiti özel uygulama ve 

araştırmaları gerektirmektedir. Depolanan veya depolanması uygun olan 

tarımsal ürünlerin başında tahıllar, baklagiller, kurutulmuş çeşitli meyveler, 

kuru tütün, un ve undan yapılmış maddeler gelmektedir. Bunlar uzun süre 

depolanabildiği gibi ev, lokanta, hastane gibi yerlerin mutfak ve kilerlerinde 

daha kısa sürede saklanabilirler.  

Hemen tüketilmeyen tarımsal ürünlerin depolanması ve belirli süre 

saklanması gerekir. Ambar, silo ve kiler gibi farklı saklama koşullarında 

bekleyen ürünler zararlıların istilasına uğrayabilirler. Böcek ve akarların 

depolanan ürünler üzerinde direk beslenmeleri sonucunda kalite ve kantite 

yönünde zararlar meydana gelmektedir. Zararlı türlerin popülasyon 

yoğunluğu yüksek olduğunda depolanmış ürünlerde kızışma ve 

küflenmelere de neden olmaktadırlar. Gözle görülemeyecek kadar küçük 

vücutlu olan akarların biyolojik dönemleri ergin, yumurta, larva, nimf ve 

bunların deri değiştirmeye bağlı kalıntıları, çeşitli salgıları ve beslenme 

1 1Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi, nesgultekin@gmail.com 
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artıkları kaliteyi daha da düşürerek hijyen açısından da sorunlar 

oluşturmaktadırlar (Hughes, 1976; Emekci, 1994; Boxall, 2001; Anonim, 

2008; Ferizli ve Emekçi, 2010).  

Acari (Arthropoda: Arachnida) altsınıf olarak kabul edilmekte, 

Acariformes ve Parasitiformes takımları hem akar hem de keneleri 

içermektedir. Mikroskobik canlılar olan akarların vücut büyüklüğü 0.08-1.00 

mm arasındadır. Günümüze kadar tespiti ve isimlendirmesi yapılan tür 

sayısının 54.000 olduğu, henüz keşfedilmemiş olanların sayının 10-20 kat 

daha fazla olabileceği bildirilmektedir (Beaulieu ve ark., 2019). Bunlardan 

250'den fazla akar türü, insanlar ve evcil hayvanlar için sağlıkla ilgili 

sorunların nedeni olarak kabul edilmekte (Mullen ve OConnor, 2019) ve 

100’e yakın türün de depolanmış gıdalara arız olduğu belirtilmektedir 

(Melnyk ve ark., 2010).  

Akar türlerinin direk gıdalarda oluşturduğu ürün ve kalite 

kayıplarından başka sağlıkla ilgili: 1- ısırıklardan veya konukçu deri, kürk 

ve tüylerden beslenmenin neden olduğu deride geçici tahriş; 2- deriyi veya 

kıl foliküllerini istila eden akarlara yanıt olarak kalıcı dermatit; 3- akar 

kaynaklı alerjiler; 4- mikrobiyal etmenlerin ve metazoan parazitlerin 

taşınması; 5- parazitlerin, özellikle tenyaların ara konakçıları olarak hizmet 

etmek; 6- solunum yollarının, kulak kanallarının ve bazen de iç organların 

istilası; 7- akarlardan veya akarofobiden anormal bir korku ve 8- sanrılı 

akaryozis (gerçekte hiçbir akar olmadığı halde, bireylerin akarlar tarafından 

saldırıya uğradıklarına ikna oldukları psikolojik bir durum) gibi problemler 

sıralanabilir (Mullen ve OConnor, 2019). 

Akarların bulaştığı gıdalar ve depolanmış ürünleri kullanan kişiler, 

sonraki temaslarda akarlara karşı duyarlı hale gelebilir ve bu da depo akarı 

alerjisi adı verilen immünolojik bir tepkiye neden olabilir. Alerjenlerin kesin 

doğası bilinmemekle birlikte, bu maddeler hem canlı hem de ölü akarların 

bileşenlerini ve akarların sindirim sisteminde üretilen materyalleri içerir. 

Duyarlı kişiler, maruz kalma türüne bağlı olarak kontak dermatit veya 

solunum alerjisi yaşayabilir. Alerjik kontak dermatit, tahıllarda, kuru 

meyvelerde, unlarda ve diğer depolanmış ürünlerde akarlara maruz 

kalmaktan kaynaklanır ve temas bölgelerinde kaşıntı ve kızarıklığa neden 

olur. En yaygın olarak bu sorunlara neden olan akar familyaları Acaridae, 

Carpoglyphidae ve Glycyphagidae'dir (Mullen ve OConnor, 2019). 
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İnhalasyon alerjisi, alerjik rinit ve astıma neden olur. Göz kapaklarını 

kaplayan mukoza zarları da etkilenerek konjonktivit oluşturabilir. Akarlara 

karşı bu tür reaksiyonlar, özellikle akarların bulaştığı tahılları ve diğer 

depolanmış malzemeleri işleyen çiftçiler ve diğer tarım işçileri arasında 

mesleki bir tehlike oluşturur. Bu tip rahatsızlıklara neden olan ve depo 

akarları arasında Aleuroglyphus ovatus (Troupeau, 1879), Tyrophagus 

putrescentiae (Schrank, 1781) (Acaridae), Lepidoglyphus destructor 

(Schrank, 1781) (Glycyphagidae) ve Blomia tropicalis Bronswijk, Cock & 

Oshimo, 1973 (Echimyopodidae) türlerinin daha yaygın olduğu 

bildirilmektedir (Mullen ve OConnor, 2019).  

Depolanmış gıda zararlısı akarların gerek insan sağlığı ve gerekse 

ekonomik kayıplar bakımından önemi büyüktür. Gıdaların saklandığı 

ortamlarda sıcaklık ve nemin artması bu canlıların üreme hızlarını ve 

zararlarını arttırmaktadır. Sonuçta bu durumdan hem insanlar etkilenir hem 

de gıda değer kaybına uğrar. Depo akarlarının gıdalara zararı doğrudan ve 

dolaylı olmak üzere iki biçimde ortaya çıkmaktadır. Birincisinde gıdalar 

besin olarak kullanılmakta, ikincisinde ise bu canlılar vücut salgılarıyla besin 

maddelerinin bozulmasına neden olmaktadır. Dolaylı zarar biçimi ise 

akarların taşımakta oldukları çeşitli bakteri ve fungusları gıdalara 

bulaştırmasından ileri gelmektedir. Acarus siro Linnaeus, 1758’nun 

Aspergillus türlerini Tyrophagus perniciosus Zachvatkin, 1941’in 

Escherichia coli ve Salmonella typhimurium’u taşımakta olduğu 

bilinmektedir (Griffiths ve ark., 1959; Howe, 1965). Akar salgılarının, insan 

ve hayvanlar için bir başka tehdit kaynağı olduğu da bilinmektedir (Oytun, 

1969; Zachvatkin, 1959). Bu da ciltte, kaşıntı ve kurdeşen biçiminde ortaya 

çıkarak deri hastalıklarına neden olmaktadır. Bu zarar biçimi, çoğu kez 

akarların içinde yaşamakta olduğu besin maddelerinin, örneğin un uyuzu, 

arpa uyuzu, peynir uyuzu gibi, isimleriyle de anılmaktadır. Gıda 

maddelerinin depolandığı alanlardaki hava ile omurgalı hayvanların 

akciğerlerine yerleşerek astım, rinit ve diğer bazı alerjik hastalıklara da 

neden olduğu bilinmektedir. Gıda maddelerindeki akarların büyük 

çoğunluğunun, bitkisel kökenli besin maddeleri ile beslendikleri fakat 

Cheyletus eruditus Schrank, 1781 gibi bazı türlerinin de avcı (predatör) 

olduğu bilinmektedir. Avcı türlerin sayıları az olmakla birlikte, biyolojik 

mücadeledeki önemleri de büyüktür (Hughes, 1976).  
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Türkiye’de Depolanmış Gıdalarda Tespit Edilen Akarlar 

Akarlarla ilgili Türkiye’de yapılan ilk tespitlerde, konuya daha çok 

sağlık açısından yaklaşılmıştır (Özek ve Behçet, 1924). Arpalarda yaşayan 

akarların, kaşıntılara sebep olmak suretiyle insanlarda arpa uyuzu denilen cilt 

rahatsızlıklarını meydana getirdiği kaydedilmektedir. Sonraki yıllarda 

akarların hem sağlık hem de ekonomik önemlerine dikkat çekilmiştir 

(İyriboz, 1940; Mimioğlu, 1959; Alkan, 1960, 1965, 1968; Özer ve Toros, 

1978; Özer ve ark., 1989).  

Hububat ve hububat ürünleri üzerinde bulunan akar türlerine 

baktığımızda Acarus siro Linnaeus, 1758, A. immobilis Griffiths, 1964, 

Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781), T. palmarum Oudemans, 1924, 

T. perniciosus Zachvatkin, 1941, Dermatophagoides farinae Hughes, 1961, 

D. pteronyssinus (Trouessart, 1897), Acarophenax tribollii Newstead & 

Duvall, 1918, Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778), Lepidoglyphus 

destructor (Schrank, 1781), L. michaeli (Oudemans, 1903), Rhizoglyphus 

callae Oudemans, 1924, Proctolaelaps pomorum (Oudemans, 1929) ve 

Gohieria fusca (Oudemans, 1902) en sık rastlanılan zararlılardır (Mene ve 

ark., 1975; Genç ve Özar, 1986, 1989; Aydın ve Soran, 1987; Çobanoğlu, 

1996; Gültekin ve Özkan, 1999; Kalay, 2016). 

Gıda akarları içerisinde en yaygın olan tür Acarus siro’dur. Bu türün 

beslendiği/bulunduğu gıda gruplarını sıralayacak olursak ambarlanmış 

birçok ürün, bunlar içerisinde de buğday, un, arpa, mısır, çeltik, pirinç, 

gendime, mercimek, fasulye, kepek, ayçiçeği, tavuk yemi, kaşar peyniri, 

tulum peyniri, küflü peynir, çivil peyniri, kuru incir bulunmaktadır 

(Mimioğlu, 1959; Oytun, 1969; Mene ve ark., 1975; Aydın ve Soran, 1987; 

Çobanoğlu, 1996; Gültekin ve Özkan, 1999; Yaman ve ark., 2000; Aygün ve 

ark., 2007; Kalay, 2016; Dizlek, 2017; Karatepe ve ark., 2017; Karadere ve 

Karatepe, 2019). 

Peynirlerin yüzeyinde veya içinde de gıda akarlarının varlığı 

bilinmekte, peynirlerin dış görünüşünü bozdukları, tat değişikliğine neden 

oldukları bilinmektedir. Peynirle bulaşık bu akarların sağlık açısından direk 

bir etkisinin olmadığı, fakat fazla miktarda akarla bulaşık peynir 

tüketildiğinde midede sağlık problemlerine sebep olabileceği 

belirtilmektedir (Kosikowski, 1977). Akarlar peynir yüzeyine kahverengi 

sarımsı tozlu bir görünüş vermekte ve böyle bir peynirin yüzeyinden alınan 
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numunede mikroskop ile bakıldığında akarlara ait bireyler kolayca görünür 

durumdadır (Tiğin ve Özer, 1971). Ülkemizde peynir üretim ve tüketimi 

bölgelere göre farklılık göstermekte ve peynirler üzerinde gerçekleştirilen 

araştırmalarda en yaygın olarak Acarus siro’ya rastlanmıştır (Cevizci ve ark. 

2010). Ülkemizde Mimioğlu (1959) ve Oytun (1969) eski kaşar ve sucukta 

A. siro (= Tyroglyphus farinae De Geer, 1778)’yu saptamışlardır. Bununla 

birlikte, kaşar peynirlerinde A. siro, A. immobilis Griffiths, 1964, Acotyledon 

rhizoglyphoides (Zachvatkin, 1937) (= Caloglyphus rhizoglyphoides 

Zachvatkin, 1941), Tyrophagus longior Gervais, 1844 ve Glycyphagus 

domesticus (De Geer, 1778)’un varlığı tespit edilmiştir (Tiğin ve Özer, 1971; 

Çobanoğlu ve Toros, 1988). Ülkemizin farklı yörelerinde yapılan çeşitli 

çalışmalarda; Umur (1995) Kars’ta kaşar peynirlerinde, Yaman ve ark. 

(2000) Konya’da küflü ve tulum peynirlerde, Aygün ve ark. (2007a) 

Erzurum’da civil peynirlerinde, Karatepe ve ark. (2017) Niğde’de, Karadere 

ve Karatepe (2017) ise Ankara’nın Mamak ilçesinde kaşar ve tulum 

peynirlerinde A. siro’yu tespit etmişlerdir. Ayrıca Aygün ve ark. (2007b) 

Hatay yöresinde özel geleneksel bir çökelekte yaptıkları çalışmada T. 

putrescentiae türünü saptamışlardır.  

Ülkemizin ihraç ürünlerin arasında kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru 

incir önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de depolanmış kuru kayısılarda 

bulaşık olan en önemli ve en yaygın akar türünün Carpoglyphus lactis 

(Linnaeus, 1767) (Acarina: Carpoglyphidae) olduğu belirtilmiştir (Özer ve 

Toros, 1978; Genç ve Özar, 1986; Özer ve ark., 1989). Kuru kayısı zararlısı 

olarak Tyrophagus similis Volgin 1949, T. putrescentiae, Sancassania 

mycophagus (Berlese, 1881), Carpoglyphus lactis, Melichares agilis Hering, 

1838, Cheyletogenes ornatus Canestrini & Fanzago, 1876, Oribatula tibialis 

(Nicolet, 1855), Tectocepheus velatus (Michael, 1880) ve Cymbaeremaeus 

cymba (Nicolet, 1855) türlerinin İzmir, Elazığ ve Malatya’da yayılış 

gösterdiği belirlenmiştir (Çobanoğlu, 2008). Türkiye’de incir üretimi yapılan 

başlıca iller olan Aydın ve İzmir’de kuru incir zararlısı akarlarla ilgili yapılan 

çalışmalarda İzmir’de depolanmış kuru incirlerde sadece Carpoglyphus 

lactis’in (Genç ve Özar, 1986), Aydın’da ise Acarus siro, Carpoglyphus 

lactis, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor ve Tyrophagus 

putrescentiae’nin bulunduğu tespit edilmiştir (Dizlek, 2017).  

Depolanmış ürün zararlısı akarlarla aynı ortamda bulunan ve onlarla 

beslenen başlıca predatör akarlar olarak Cheyletus eruditus (Schrank, 1781), 
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C. malaccensis Oudemans, 1903, Acaropsis sollers Rohdendorf, 1940, 

Acarophenax tribollii Newstead & Duvall, 1918, Blattisocius tarsalis 

(Berlese, 1918), B. keegani Fox, 1947 ve B. mali (Oudemans, 1929) tespit 

edilmiştir (Özer ark., 1989). Bunlardan B. tarsalis (Berlese, 1918), B. mali 

(Oudemans, 1929), Cheyletus eruditus Ege Bölgesinde kuru meyve zararlısı 

akarlar üzerinde yaşayan avcı türler olarak bilinmektedir. Bu faydalı 

akarlardan Blattisocius tarsalis ve Cheyletus eruditus gerek kuru kayısı 

gerekse kuru incir ortamlarında en yaygın rastlanılan türlerdir (Çobanoğlu, 

2008; Dizlek, 2017). Cheyletus malaccensis ve Cheletomopha 

lepidopterorum (Shaw, 1794) avcı akar olarak hububat ortamlarında da 

bulunmuştur (Genç ve Özar, 1986). Ayrıca, Erzurum merkezde depolanmış 

ürün zararlısı akarlar üzerinde iki avcı akar türü olan C. malaccensis ve C. 

eruditus’un varlığı belirlenmiştir (Gültekin ve Özkan, 1999). 

Ülkemizde depolanmış gıda ortamlarında bulunan akar türleri, 

bunların bulundukları gıda ortamları ve yayılış alanlarını içerecek şekilde 

tüm türlere ait bilgiler her bir referans kendi içeresinde değerlendirilerek 

hazırlanmıştır (Tablo 1). Geçerli tür cins isimleri Siepel ve ark., 2016 ve 

Khaustov, 2020'a göre kontrol edilerek verilmiş ve ayrıca takımları da 

içerecek şekilde tür listesi oluşturulmuştur (Tablo, 2). 

Tablo 1. Türkiye’de depolanmış gıda ortamlarında bulunan akarlar 

Tür adı Bulunduğu gıda Lokasyon Referans  

Acarus siro Linnaeus, 1758 

(= Tyroglyphus farinae (De 

Geer, 1778) 

Kaşar peyniri Türkiye (lokalite 

belirtilmemiş) 

Mimioğlu, 

1959; Oytun, 

1969 

 

Acarus siro Linnaeus, 1758  

Kaşar peyniri 

 

Türkiye (lokalite 

belirtilmemiş) 

 

Tiğin ve Özer, 

1971 

 

Acotyledon rhizoglyphoides 

(Zachvatkin, 1937) 

(= Caloglyphus 

rhizoglyphoides Zachvatkin, 

1941) 

 

Tyroborus lini Oudemans, 

1924 

Keten tohumu, 

un, buğday, 

tavuk kümesi alt 

döküntüsü 

Türkiye (lokalite 

belirtilmemiş) 

Hughes, 1976  

Aleuroglyphus ovatus 

Troupeau, 1878 

Kepek, tavuk eti, 

kurutulmuş balık 

Türkiye (lokalite 

belirtilmemiş) 

Hughes, 1976  
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ürünleri, un, fare 

yuvaları 

Cheyletus malaccensis 

Oudemans, 1903 

Çeşitli gıda 

maddeleri, 

buğday elemeleri 

ve Ephestia 

elutella üzerinde 

Türkiye (lokalite 

belirtilmemiş) 

Hughes, 1976  

Acarus siro Linnaeus, 1758  

 

 

Ambarlanmış 

ürünler 

 

 

 

Marmara Bölgesi 

 

 

 

Mene ve ark., 

1975 

 

Glycyphagus domesticus (De 

Geer, 1778) 

 

Tyrophagus longior (Gervais, 

1844) 

(= Tyrophagus dimidiatus 

Oudemans, 1924) 

 

Gohiera fusca (Oudemans, 

1902) 

 

Trichoribates trimaculatus 

(Koch, 1836) 

 

Cheyletus eruditus (Schrank, 

1781) 

 

Carpoglyhus lactis (Linnaeus, 

1767) 

Kuru kayısı İzmir  Özer ve Toros, 

1978 

 

Tyrophagus putrescentiae 

(Schrank, 1781) 

Un, buğday 

kırıntıları, mısır, 

yem kırıntıları, 

kepek, kuru incir 

 

 

 

 

 

İzmir 

 

 

 

 

 

Genç ve Özar, 

1986 

 

Carpoglyphus lactis (Linnaeus, 

1767) 

Kuru incir, kuru 

kayısı, kuru 

üzüm 

 

Dermatophagoides farinae 

Hughes, 1961 

Un, buğday 

kırıntıları, kepek 

 

Kleemannia plumigera 

Oudemans, 1930 

Buğday samanı  

Cheyletus malaccensis 

Oudemans, 1903 

Un, buğday 

kırıntıları 

 

Cheletomopha lepidopterorum 

(Shaw, 1794) 

Mısır, küspe, 

kepek, darı unu, 

bakla unu 

 

Acarus siro Linnaeus, 1758 

Tyrophagus putrescentiae 

Buğday ve un  Trakya Bölgesi Aydın ve Soran, 

1987 
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(Schrank, 1781), Cheyletus 

eruditus (Schrank, 1781) 

Acarus immobilis Griffiths, 

1964 

 

Kaşar peynir 

 

Burdur ve 

Ankara 

 

Çobanoğlu ve 

Toros, 1988 

 

Tyrophagus longior Gervais, 

1844 

 

Glycyphagus domesticus (De 

Geer, 1778) 

 

Acarophenax tribollii 

Newstead & Duvall, 1918 

Depolanmış 

hububat, un ve 

mamulleri, kuru 

meyveler 

 

İzmir Özer ve ark., 

1989 

 

Acarus siro Linnaeus, 1758 Kaşar ve tulum 

peynirleri 

Kars Umur, 1995  

Acarus siro Linnaeus, 1758 Buğday, arpa, 

ayçiçeği, çeltik, 

mısır, tavuk yemi 

 

 

 

 

 

 

 

Edirne 

 

 

 

 

 

 

 

Çobanoğlu, 

1996 

 

Acarus immobilis Griffiths, 

1964 

Buğday   

Tyrophagus putrescentiae 

(Schrank, 1781) 

Buğday, arpa, 

ayçiçeği, tavuk 

yemi, kepek 

 

Glycyphagus domesticus (De 

Geer, 1778) 

Buğday, çeltik, 

fasulye 

 

Lepidoglyphus destructor 

(Schrank, 1781) 

Buğday, arpa, 

ayçiçeği, çeltik, 

mısır 

 

Rhizoglyphus callae 

Oudemans, 1924 

Buğday, ayçiçeği  

Cheyletus eriditus Schrank, 

1781 

Buğday, 

ayçiçeği, çeltik 

 

Acaropsis sollers Rohdendorf, 

1940 

Nohut  

Blattisocius tarsalis (Berlese, 

1918) 

Buğday, ayçiçeği  

Pediculaster turkiensis 

(Ramaraju & Madanlar, 1997) 

Mantar 

kompostu, 

mantar 

İzmir Ramaraju ve 

Madanlar, 1997 

 

Tydeus interruptus Thor, 1932.  Depolama ve ev 

tozu 

Anadolu, Türkiye Kalpaklıoğlu ve 

ark., 1997 
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Acarus siro Linnaeus, 1758 Buğday, arpa, 

mısır, pirinç, 

gendime, 

mercimek, 

fasulye, un, 

kepek, 

havalandırma 

aygıtı tozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzurum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gültekin ve 

Özkan, 1999 

 

Cheyletus malaccensis 

Oudemans, 1903 

Buğday, arpa, 

mısır, mercimek, 

fasulye, un, 

kepek 

 

Cheyletus eriditus Schrank, 

1781 

Buğday  

Lepidoglyphus destructor 

(Schrank, 1781) 

Buğday, arpa, 

mercimek 

 

Lepidoglyphus michaeli 

(Oudemans, 1903) 

Arpa  

Proctolaelaps pomorum 

(Oudemans, 1929) 

Buğday, 

gendime, fiğ 

 

Tyrophagus putrescentiae 

(Schrank, 1781) 

Kepek  

Quadroppia quadricarinata 

(Michael, 1885) 

Mercimek  

Acarus siro Linnaeus, 1758 Küflü peynirler 

ve tulum 

peynirleri 

Türkiye (lokalite 

belirtilmemiş) 

Yaman ve ark. 

2000 

 

Acarus siro Linnaeus,1758 Civil peynir  

Erzurum, Hatay 

 

Aygün ve ark., 

2007 

 

Tyrophagus putrescentiae 

(Schrank, 1781) 

Küflü sürk 

(çökelek) 

 

Blattisocius tarsalis (Berlese, 

1918) 

Un Türkiye Çobanoğlu, 

2007 

 

Tyrophagus similis Volgin 

1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrophagus putrescentiae 

(Schrank, 1781) 

 

Sancassania mycophagus 

(Berlese, 1881) 

(= Tyroglyphus mycophagus 

Mégnin, 1874)  
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Carpoglyphus lactis (Linnaeus, 

1767) 

 

 

 

 

Kuru kayısı 

 

 

 

 

Elazığ, Malatya, 

İzmir 

 

 

 

 

Çobanoğlu, 

2008 

 

Cheyletogenes ornatus 

Canestrini & Fanzago, 1876 

 

Blattisocius keegani Fox, 1947  

Blattisocius tarsalis (Berlese, 

1918) 

 

Blattisocius mali (Oudemans, 

1929) 

 

Melichares agilis Hering, 1838  

Oribatula tibialis (Nicolet, 

1855) 

 

Cymbaeremaeus cymba 

(Nicolet, 1855) 

 

Tectocepheus velatus (Michael, 

1880) 

 

Acarus siro Linnaeus, 1758  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalay, 2016 

 

Acarus farris (Oudemans, 

1905)  

 

Tyrophagus putrescentiae 

(Schrank, 1781) 

 

Tyrophagus palmarum 

Oudemans, 1924 

 

Tyrophagus perniciosus 

Zachvatkin, 1941 

 

Lepidoglyphus destructor 

(Schrank, 1781) 

 

Gohieria fusca (Oudemans, 

1902) 

 

Chortoglyphus arcuatus 

(Troupeau, 1879) 

 

Dermatophagoides farinae 

Hughes, 1961 

 

Dermatophagoides 

pteronyssinus (Trouessart, 

1897) 

 

Cheyletus eruditus (Schrank, 

1781)  

 

Cheyletus trouessarti 

Oudemans, 1902 
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Cheyletus malaccensis 

Oudemans, 1903 

 

Acaropsis sollers Rohdendorf, 

1940 

 

Blattisocius dentriticus 

(Berlese, 1918)  

 

Blattisocius mali (Oudemans, 

1929) 

 

Ornithonyssus bacoti (Hirst, 

1913) 

 

Dermanyssus gallinae (De 

Geer, 1778) 

 

Trichouropoda elegans 

(Kramer, 1882) 

 

Acarus siro Linnaeus, 1758  

 

 

 

 

Kuru incir 

 

 

 

 

 

Aydın 

 

 

 

 

 

Dizlek, 2017 

  

Cheyletus eruditus (Schrank, 

1781) 

  

Blattisocius mali (Oudemans, 

1929) 

  

Blattisocius tarsalis (Berlese, 

1918) 

  

Glycyphagus domesticus (De 

Geer, 1778) 

  

Lepidoglyphus destructor 

(Schrank, 1781) 

  

Carpoglyhus lactis (Linnaeus, 

1767) 

  

Tyrophagus putrescentiae 

(Schrank, 1781) 

  

Acarus siro Linnaeus, 158 Kaşar, tulum 

peyniri 

Niğde  Karatepe ve 

ark., 2017 

  

Acarus siro Linnaeus, 1758 Kaşar, tulum 

peyniri 

Ankara Karadere ve 

Karatepe, 2019 
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Tablo 2. Türkiye’de depolanmış gıda ortamlarında tespit edilen akarlara ait 

tür listesi 

ASTIGMATA 

Acarus siro Linnaeus, 1758 

(= Tyroglyphus farinae (De Geer, 1778) 

Acarus immobilis Griffiths, 1964 

Acarus farris (Oudemans, 1905)  

Tyrophagus longior (Gervais, 1844) 

(= Tyrophagus dimidiatus Oudemans, 1924) 

Tyrophagus longior Gervais, 1844 

Tyrophagus putrescentia (Schrank, 1781) 

Tyrophagus similis Volgin 1949 

Tyrophagus palmarum Oudemans, 1924 

Tyrophagus perniciosus Zachvatkin, 1941 

Tyroborus lini Oudemans, 1924 

Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778) 

Carpoglyhus lactis (Linnaeus, 1767) 

Acotyledon rhizoglyphoides (Zachvatkin, 1937) 

(= Caloglyphus rhizoglyphoides Zachvatkin, 1941) 

Sancassania mycophagus (Berlese, 1881) 

(= Tyroglyphus mycophagus Mégnin, 1874)  

Lepidoglyphus destructor (Schrank, 1781) 

Lepidoglyphus michaeli (Oudemans, 1903) 

Gohiera fusca (Oudemans, 1902) 

Rhizoglyphus callae Oudemans, 1924 

Aleuroglyphus ovatus Troupeau, 1878 

Chortoglyphus arcuatus (Troupeau, 1879) 

Dermatophagoides farinae Hughes, 1961 

Dermatophagoides pteronyssinus ((Trouessart, 1897) 

PROSTIGMATA 
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Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903 

Cheyletus eruditus (Schrank, 1781) 

Cheyletus trouessarti Oudemans, 1902 

Cheletomopha lepidopterorum (Shaw, 1794) 

Cheyletogenes ornatus Canestrini & Fanzago, 1876 

Acaropsis sollers Rohdendorf, 1940 

Pygmephorus turkiensis Ramaraju, Madanlar, 1997 

Pediculaster turkiensis (Ramaraju & Madanlar, 1997) 

Tydeus interruptus Thor, 1932. 

Acarophenax tribollii Newstead & Duvall, 1918 

MEZOSTIGMATA 

Proctolaelaps pomorum (Oudemans, 1929) 

Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778) 

Blattisocius tarsalis (Berlese, 1918) 

Blattisocius mali (Oudemans, 1929) 

Blattisocius dentriticus (Berlese, 1918) 

Blattisocius keegani Fox, 1947 

Melichares agilis Hering, 1838 

Kleemannia plumigera Oudemans, 1930 

Ornithonyssus bacoti (Hirst, 1913) 

Trichouropoda elegans (Kramer, 1882) 

CRYPTOSTIGMATA 

Quadroppia quadricarinata (Michael, 1885) 

Trichoribates trimaculatus (Koch,1836) 

Tectocepheus velatus (Michael, 1880) 

Oribatula tibialis (Nicolet, 1855) 

Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855) 
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SONUÇ 

Akarlar mikroskobik canlılardır ve zararlı olma durumları çoğunlukla 

gözden kaçmaktadır. Ambar, depo, kiler veya herhangi bir yerde tutulan gıda 

maddelerine bulaşabilmekte, burada buldukları uygun koşullar altında 

popülasyonlarını arttırarak oldukça fazla oranda zarar meydana 

getirebilmektedirler. İnsan sağlığı bakımından da birçok önemli problemlere 

sebep olan depolanmış ürün zararlısı akarların tanılanabilmeleri için 

taksonomik, morfolojik ve moleküler yöntemler de dâhil sistematik 

araştırmalara daha fazla yer verilmelidir. Akarlar da dahil, depolanmış ürün 

zararlısı Arthropodlar genel olarak kozmopolit türlerden oluşmakla birlikte, 

bölgesel düzeyde tespit çalışmaları mücadele açışından önem arz etmektedir. 

Ülkemizde geçtiğimiz yüz yıl süresince depo akarları üzerine yapılan 

çalışmalara bakıldığında, bunların bazı bölge ve illeri kapsadığı, 

araştırmaların zoocoğrafik anlamda yeterlilikten uzak olduğu göze 

çarpmaktadır. Birçok zararlının bir bölgeden başka bir bölge, ülke ya da 

kıtaya bulaşması daha çok farkında olunmadan insan eliyle (ithalat, ihracat 

ve seyahat gibi) taşınmasıyla gerçekleşmektedir. Bu durum istilacı türlerin 

her geçen gün daha da büyük ekolojik problemler oluşturacağını 

göstermekte, bunlarla mücadelede pestisit kullanımı artarak çevre ve sağlık 

sorunlarını beraberinde getirecektir. İnsan ve evcil hayvanların besinleri olan 

depolanmış ürünler üzerinde yaşayan akarlar dâhil zararlılara karşı pestisit 

kullanılması tarım alanlarındaki zararlılara karşı uygulanan 

mücadeledekinden daha da fazla riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu 

zararlılara karşı insan ve çevre sağlığı açısından daha az risk oluşturacak 

mücadele tekniklerinin geliştirilmesi önemli bir husus olarak 

değerlendirilmelidir. Zararlılarla mücadele işlemleri çoğunlukla kimyasal 

savaşım ile özdeşleşmiştir. Ancak kimyasal savaşımla ilaç kullanımı 

yaygınlaştıkça ortaya birçok sorunlar çıkmaktadır. Bilinçli tüketici sayısı 

arttıkça, zararlılarla bulaşık ürünlerin kullanımı da kabul görmemektedir. 

Zararlılarla mücadelede pestisitlerin yaygın olarak, aşırı dozda ve bilinçsiz 

kullanılışı, arzu edilmeyen yan etkilerinin oluşumunu kaçınılmaz hale 

getirmektedir. Bütün bunların ışığında çevre ve insan sağlığı ön planda 

olacak şekilde uygulamaların planlanması önemli olacaktır.  
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YEŞİL MUTABAKAT VE BİYOLOJİK 

MÜCADELE 

Doğancan KAHYA1, Miraç YAYLA
2

GİRİŞ 

Ekosistemin bir milyardan fazla insanın hayatını etkilediği bir 

gerçektir. Bu etkileşimin en önemli faktörlerinden bir tanesi de 

biyoçeşitliliktir. Biyoçeşitliliğin korunması ve desteklenmesi insan yaşamını 

doğrudan etkilemektedir. Son yıllarda tüm dünyada meydana gelen küresel 

iklim değişikliği hem ekosistemler hem de biyoçeşitlilik üzerinde birçok 

olumsuz etki oluşturmaktadır. (Díaz ve ark., 2006; Civantos ve ark., 2012). 

Küresel iklim değişikliğinden sadece ekosistemler üzerine değil insan 

yaşamı da olumsuz etkilenmektedir. Küresel iklim değişikliği, özellikle 

birçok türün biyolojisi ve ekolojisini etkilemekte ayrıca ekolojik dengenin 

bozulmasına neden olmaktadır (Civantos ve ark., 2012). 

Küresel iklim değişikliğini tetikleyen önemli faktörlerden bir taneside 

yoğun olarak pestisit kullanımıdır. Özellikle dünya pestisit kullanımı 

1/3’ünü oluşturan insektisitlerin pazar değeri 30 milyar Dolar’a kadar 

ulaşmaktadır. Dünyada en çok pestisit kullanan ülkelere baktığımız zaman 

ilk sırada Çin yer alırken A.B.D (Amerika Birleşik Devletleri), Arjantin, 

Tayland, Brezilya, İtalya, Fransa, Kanada ve Japonya takip etmektedir. 2020 

yılında global pestisit kullanımının 3.5 milyon tona ulaştığı tahmin 

edilmektedir (Kiely ve ark., 2004; Worldatlas, 2018; Zhang, 2018) 

Tarımsal ürünlerde meydana gelen kayıpların %45’inin zararlılar 

tarafından meydana geldiği düşünülerse daha etkili ve hızlı sonuç almak için 

üreticilerin çoğunluğu kimyasal pestisitleri yoğun olarak kullanmaktadır. 

Pestisitlerin yoğun kullanımı toprak, su ve tarımsal ürünlerde kalıntı 

1Dr. Öğretim Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, kahyadogancan@gmail.com 
2Dr., Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.,miracyayla01@gmail.com 



İstilacı Zararlı Türler ve Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar 

88 

problemi olarak karşımıza çıkmakta ve bu kalıntılar besin zincirine katılarak 

insan sağlığında da tehdit oluşturmaktadır. Özellikle memelilerde endokrin 

ve üreme sistemlerini olumsuz etkilemektedir (Vos ve ark., 2000; Taylor ve 

ark., 2002; Abhilash ve Singh 2009; Sharma ve ark., 2017).  

Yukarıda belirtildiği gibi hem küresel iklim değişikliği hem de yoğun 

pestisit kullanımı insanları tarımsal alanlarda kimyasal mücadele yerine 

alternatif mücadele yöntemlerine yönlendirmiştir. Bu amaçla Avrupa ve 

ülkemizde “Yeşil Mutabakat” ile ilgili çalışmalar hazırlanmaya başlanarak 

2030 ve 2050 yıllarına kadar pestisitlerin kullanımının azaltılması gibi 

hedefleri içeren çalışmalar hız kazanmaya başlamıştır. Yapılan bu kitap 

bölümünde biyolojik mücadele ve Yeşil mutabakat ile dünya ve ülkemiz 

açısından önemi hakkında bilgi verilmiştir. 

Avrupa’da Pestisit Kullanımı ve Pestisitlerin Ekosistem 

Üzerindeki Zararları 

Avrupa’da tarım alanlarında kullanılan insektisit, herbisit, fungusit ve 

kimyasal bazlı gübrelerin kullanımında artış gözlenmiştir. Tarımsal 

alanlarda yoğun kimyasal kullanımı çeşitliği olumsuz yönde etkilemiştir. 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi 2010 yılından 2014 yılına gelindiğinde Avrupa 

ülkelerinde kg /ha başına kullanılan pestisit miktarının çoğu ülkede arttığı 

tespit edilmiştir (Hendrickx ve ark., 2007; Attwood ve ark., 2008). 

Yoğun Pestisit kullanımı toprak ve su kirliliğine neden olarak hem 

mikroflora hem de mikrofaunayı olumsuz etkilemektedir. Bu durum sadece 

biyoçeşitlilik değil bitkilerin topraktan mikro besin elementlerini yeterince 

ve dengeli olarak almasını engellemektedir. Ayrıca Güney Amerika’da 

yapılan bir çalışmada birçok pestisitin (chlorpyrifos, endosulfan, 

cypermethrin vb.) su kütlelerinde bulunduğu tespit edilmiştir (Van der, 1996; 

Jergentz ve ark., 2005; Hunt ve ark., 2016). Buna ek olarak yoğun pestisit 

kullanımının toprak ekosistemine de olumsuz etkileri bulunmaktadır, 

özellikle toprağın fizyolojik, biyokimyasal yapısını bozmakta ve toprağın 

mikrobiyal yapısını da olumsuz etkilemektedir (Singh ve Walker 2006; Zhou 

ve ark., 2006). 
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Tablo 1. Avrupa ülkelerinde 2010 ve 2014 yıllarında kg/ha olarak 

kullanılan Pestisit Miktarları (Lobin ve ark., 2017) 

 

Yoğun pestisit kullanımı arılar ve diğer faydalı organizmaları da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle faydalı organizmaları ve doğal 

dengeyi direkt olarak etkileyerek biyolojik mücadeleyi de olumsuz 

etkilemektedir (Tscharntke ve ark.,2005). Özellikle doğada bulanan predatör 

ve parazitoit böceklerin kimyasal pestisitlere daha hassas olduğu ve bu 

kimyasallar yüzünden ölüm oranlarının arttığı tespit edilmiştir (Abrams, 

2000; Civantos ve ark., 2012). Doğada tarımsal alanlarda zarar yapan 

organizmaların%99’unun potansiyel parazitoit, predatör vb doğal düşmanı 

bulunmaktadır ve bu doğal düşmanlar sayesinde doğal denge bozulmadan ve 

kimyasal pestisitlere daha az başvurarak mücadele stratejileri geliştirilebilir 

(DeBach, 1974; Naylor ve Ehrlich 1997). 

Yeşil Mutabakat 

II. Dünya Savaşı sonrasında bütün Dünya’da “Yeşil Devrim” olarak 

başlayan akımla tarımsal üretimlerde kimyasal gübre, pestisit gibi girdilerin 

oranında artış görülmüş ve bu artış 30 yıl boyunca tüm Dünya’da 

gözlenmiştir. Yeşil devrim özellikle 1940’lı yıllarda başlayarak tarımsal 

üretimde yoğun kimyasal girdiye karşılık üretim miktarında artışa sebep 

olmuştur. Yeşil devrim uygulamaları ile dünyanın pek çok yerinde 1980-

1995 yılları arasında tarımsal üretim en üst noktaya kadar ulaştığı tespit 

edilmiştir. Yeşil devrim ile başlayan yoğun pestisit kullanımı kalıntı, 
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dayanıklılık, çevre kirliliği ve sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. (Atalık, 2010; Kaymak ve Serim, 2014). 

Kimyasal gübre, pestisit vb. girdilerin yoğun ve bilinçsizce kullanımı 

sonucunda meydana gelen bu olumsuzluklar insanları alternatif yöntemlere 

doğru itmeye başlamıştır. Bu hareket 1970’li yıllardan sonra başlamış ve 

günümüze gelindiğinde ise somut adımlar atılmaya başlamıştır. Avrupa 

Komisyonu 2019 yılı sonunda 2050 yılına kadar karbon arındırılması amacı 

ile Avrupa Yeşil Mutabakatını nihai eylem planını açıklamıştır. Avrupa 

Yeşil Mutabakatı ile köklü bir dönüşümü başlatmayı ve sürdürmeyi 

planlamıştır. Yeşil Mutabakat ile Avrupa öncelikle çevre kirliliğinin önüne 

geçmek, biyoçeşitliliği korumak, organik tarımı geliştirmek gibi birçok 

hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (Ecer ve ark. 2021). Özellikle 

Avrupa’nın nihai hedefleri arasında pestisitleri, antimkrobiyalleri ve aşırı 

gübrelemeyi azaltmak organik tarım alanlarını artırmak biyolojik çeşitliliği 

korumak ve desteklemek yer almaktadır (Anonim, 2021). 

Avrupa Yeşil Mutabakatının uygulanması ile aşağıdaki faydaların 

uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanmaktadır (Ecer ve ark. 2021): 

 Sera gazı emisyonunu probleminin ortadan kaldırılması (2050 

yılına kadar) 

 Biyoçeşitliliğe önem veren ve kirliliği azaltan politika ve eylem 

planlarını oluşturmak 

  Çevre standartlarının küresel anlamda iyileştirilerek 2050 yılına 

kadar iklim açısından “nötr” olmayı planlamaktadır. 

2030 ve 2050 iklim hedeflerine ulaşabilmek için sadece tarım alanında 

değil enerji verimliliği ve enerji sistemlerden karbonun arındırılarak 

azaltılması en önemli hedefler arasında yer almaktadır (Tablo 2) (Ecer ve 

ark. 2021). Yenilenebilir ve temiz enerji tarım başta olmak üzere diğer 

sektörler ile entegre bir şekilde daha sürdürülebilir adımlar atılmasını 

sağlayacaktır. 
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Tablo 2. 2030 İklim Hedefleri (European Commission, 2021) 

2030 İKLİM HEDEFLERİ 

Enerji, Sanayi, Denizcilik ve Havacılık için AB (Avrupa Birliği) 

Emisyon Ticareti Sistemi  

İklim Sosyal Fonu 

Arazi Kullanımı, Arazi kullanım değişikliği ve Orman Yönetmeliği 

AB (Avrupa Birliği) Orman stratejisi 

Karayolu Taşımacılığı ve inşaat için emisyon ticareti 

Otomobiller ve Kamyonetler için CO2 emisyon standartları 

Emek Paylaşım yönetmeliği 

Alternatif yakıtlar yapı yönetmeliği 

ReFuelEU (Refuel European Union) Havacılık Girişimi 

Yakıt AB (Avrupa Birliği) Denizcilik Girişimi 

Karbon-Sınır ayar mekanizması 

Enerji Vergilendirme Direktifi 

Yenilenebilir Enerji Direktifi 

Enerji Verimliliği Direktifi 

 

Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı 

Türkiye Yeşil Mutabakat içerisinde 32 hedef ve 81 adet eylemi içeren 

bir eylem planı hazırlamıştır. Eylem planı içerisinde sınırda karbon 

düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, 

ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı 

ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil 

Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri olmak üzere 9 başlık 

yer almaktadır. Hedef ve eylemler bu başlıkların çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır (Anonim 2021). 
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Bu eylem planı içerisinde tarım hedefleri “Sürdürülebilir Tarım” 

başlığı altında yer almaktadır. Bu kapsamda Avrupa birliği özellikle pestisit 

ve anti-mikrobiyallerin azaltılması yönündeki hedefleri baz alınarak ülkemiz 

eylem planı çerçevesinde de bu kimyasalların azaltılarak biyolojik ve 

biyoteknik mücadele yöntemleri gibi alternatif mücadele yöntemlerinin 

kullanımın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların artırılması 

planlanmaktadır. Ayrıca yine bu hedefler kapsamında ülkemizde organik 

tarımın yaygınlaştırılması ve bu girişimler AB (Avrupa Birliği) ile birlikte 

uyumlu bir şekilde hedeflenmektedir Yapılacak bu planlamalar ile birlikte 

Avrupa Komisyonunun açıkladığı Tarladan Sofraya ve Biyoçeşitlilik 

hakkında bilinçlendirme ve eğitimler yapılarak sürdürülebilir tarım hedefi 

için çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır (Anonim 2021). 

Bu hedefler dışında arazi toplulaştırma tescil faaliyetleri, belirlenen 

çeşitli illerde tarıma dayalı sanayi bölgelerinde jeotermal kaynaklardan 

faydalanarak bitkisel üretim, yenilenebilir enerji kullanan seraların 

desteklenmesi, tarımsal üretimde atık ve artılar ile ilgili AR-GE 

çalışmalarının desteklenmesi, gıda ve artıklarının değerlendirilmesi, geri 

dönüşümü için farkındalık ve tüketici bilinçlendirilmesi çalışmaları 

Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı içerisinde “Sürdürülebilir Tarım” 

hedefleri içerisinde yer almaktadır (Anonim, 2021). 

 Biyolojik Mücadele Nedir? 

Tarımsal üretimin hedefleri arasında birim alandan çok ürün almak ve 

bu ürünü elde ederken çevre ve insan sağlığını düşünerek hem ekonomik 

hem de çevre dostu üretim sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için tarım 

alanlarında zararlı hastalık ve yabancı otlar ile çeşitli mücadele yöntemleri 

(Kültürel Önlemler, Fiziksel-Mekanik Mücadele, Kimyasal Mücadele, 

Biyolojik Mücadele, Biyoteknik Mücadele) uyumlu ve dengeli bir şekilde 

uygulanarak Entegre Mücadele Prensipleri çerçevesinde uygulanmaktadır. 

Bu yöntemler içerisinde kimyasal mücadele kolay uygulanması ve hızlı 

sonuç alması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Ancak kimyasal 

mücadelenin çevre ve insan sağlığına uzun vadede geri dönülemez olumsuz 

etkiler meydana getirmesi alternatif mücadele yöntemleri çalışmalarını 

artmasına yaygınlaşmasına neden olmuştur. Yoğun ve bilinçsiz ilaç 

kullanımı sonucunda çevre ve insan sağlığının tehdit edilmesi, kalıntı 

problemi, yüksek ilaç fiyatları gibi problemler insanları alternatif ve çevre 
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dostu mücadele yöntemlerine yönlendirmiştir. “Biyolojik Mücadele” bu 

yöntemler içerisinde en çevre dostu, ucuz ve sürdürülebilir yöntemlerden 

birisi olarak bilinmektedir (Uygun ve ark. 2010). Tablo 3’te görüldüğü gibi 

Biyolojik Mücadele hem çevre hem de insan sağlığı açısından daha güvenli, 

daha sürdürülebilir ve uzun vadede daha ekonomik bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Van Lenteren, 2000). 

Tablo 3. Biyolojik Mücadele ve Kimyasal Mücadele’nin Karşılaştırılması 

(Van Lenteren, 2000) 

 BİYOLOJİK 

MÜCADELE 

KİMYASAL 

MÜCADELE 

Çevre ve İnsan Sağlığına 

Olumsuz Etkileri 

Yok Çok Fazla 

Direnç Problemi Risk Yok Yüksek Derecede 

Riskli 

Fitotoksik Etki Yok Var 

Bekleme Süresi Yok Var 

Uygulamaların 

Sürdürülebilirliği 

Sürdürülebilir Sürdürülebilir 

Değil 

Ekonomik Açıdan 

Değerlendirme 

Uzun Vadede 

Daha Ekonomik 

Ekonomik Değil 

 

Biyolojik mücadele temel olarak Tarımsal üretimde ekonomik 

kayıplara yol açan zararlı organizmalara karşı faydalı organizmaların 

kullanılması olarak tanımlanabilir (Anonim, 2013). Biyolojik mücadele ilk 

olarak Smith (1919) tarafından “zararlı popülasyonlarını doğal düşmanları 

vasıtasıyla baskı altına alma ve düzenleme” şeklinde tanımlanmıştır. 

Günümüzde tarım alanlarında uygulanan uygulamalı biyolojik mücadele 

tanımı ise Van den Bosch ve ark. (1982) tarafından “insanlar tarafından 

doğal düşmanların kullanılması” olarak tanımlanmıştır. 

De bach (1974) yaptığı doğal biyolojik mücadele tanımında doğadaki 

canlı popülasyonlarının belirli bir zaman aralığındaki artı ve azalışlarının 

bazı doğal faktörler tarafından kontrol edilmesi olarak tanımlamıştır. Bu 
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faktörler doğal düşman, besin, tür içi ve türler arası rekabeti biyotik faktör 

(canlı) olarak, İklim, yer, yaşam alanı istekleri ve diğer fiziksel faktörleri ise 

abiyotik (cansız) faktörler olarak belirlemiştir. İnsanlar tarafından uygulanan 

biyolojik mücadele yöntemlerinde ise ana faktör uygulama alanı ve 

ekonomik girdi gibi etmenleri kontrol eden ve biyolojik mücadele 

uygulamasını yöneten “uygulayıcı” yani insan faktörüdür. (Uygun ve 

ark.2010). 

Biyolojik Mücadele Etmenleri  

Biyolojik mücadele etmenleri içerisinde birçok canlı grubu 

bulunmaktadır ancak bu etmenler genel olarak predatör, parazitoit ve 

entomopatojenler olarak gruplandırılmaktadır. Predatör böcekler genel 

olarak polyfag olarak bilinmekte ve çok az bir kısmı belirli bir ava 

özelleşmiştir. Predatör böcekler hem ergin hem de ergin öncesi 

dönemlerinde avcı özellik göstermelerine rağmen bazı durumlarda erginler 

nektar, polen, su vb. maddeler ile beslenebilmektedir. Polyfag olmaları 

sebebiyle özellikle biyoloijk mücadele yöntemlerinden “Koruma ve 

Destekleme” metodunda kullanılabilme potansiyelleri bulunmaktadır. 

Ayrıca bazı türlerde kannibalizm görülmesi polyfag olmaları sebebiyle hedef 

dışı organizmalar ile beslenmesi bu türlerin olumsuz özellikleri arasında yer 

almaktadır (Uygun ve ark. 2010). Parazitoit böcekler ise genellikle bir türe 

veya akraba birkaç türe özelleşerek yumurtalarını konukçunun herhangi bir 

dönemine koyarlar ve onunla beslenerek öldürürler. Bu etmenle yumurta, 

larva veya pupa parazitoitleri gibi konukçularını parazitledikleri döneme 

göre sınıflandırılabilirler. Bu etmenlerin polyfag olmayışı ve kitle üretim 

olanaklarının daha kolay olması sebebiyle “Klasik Biyolojik Mücadele” ve 

“Kitle Üretim-Salım” metotlarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 

(Uygun ve ark. 2010). Parazitoit türler Ektoparazitoit (dış parazitoitler), 

Endoparazitoit (iç parazitoitler) gibi sınıflandırılırken ayrıca parazitizim 

şekillerine göre Soliter, Gregar, poliembriyonik, süper ve multi parazitizm 

şeklinde parazitleme yapabilmektedir (Kılınçer ve ark., 2010). 

Entomopatojenler ise böceklere saldırıp hastalandıran ve bazı durumlarda 

öldüren etmenler olarak (bakteriler, funguslar, virüsler, protozoalar ve 

nematodlar) tanımlanmaktadır. Doğal ve agro-ekosistemlerde parazitoitlerin 

çoğu Hymenoptera takımına bağlı, çok az bir bölümü ise Diptera takımında 

yer almaktadır. Predatör böcekler ise hemen hemen tüm böcek takımlarında 

az veya çok oranda bulunduğu bildirilmiştir (Feener ve Brown, 1997). 
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Biyolojik Mücadele Uygulama Yöntemleri  

Klasik Biyolojik Mücadele  

Bir ülkeye yeni giriş yapan bir zararlıya karşı zararlının orijin 

bölgesinden doğal düşmanları ithal edilerek faunaya yerleştirilmeye çalışılır, 

bu yönteme “Klasik Biyolojik Mücadele” adı verilmektedir. Bu yöntem 

çerçevesinde klasik biyolojik mücadele uygulamasının daha etkili olması 

için ithal edilecek doğal düşmanın konukçu spektrumu dar, etkinliği yüksek, 

üretimi kolay ve ekonomik ve adaptasyon yeteneği yüksek olmalıdır. 

Dünya’da kullanılan en eski yöntemlerden biri olan bu yöntem 120 yıldan 

fazladır etkili bir şekilde uygulanmaktadır. (Van lenteren ve ark. 2006; 

Uygun ve ark. 2010). 

Kitle Üretim ve Salım (Doğal Düşmanların Çoğaltılarak 

Salınması) 

Bu yöntem, doğal düşmanların faunaya yerleşemediği durumlarda 

veya parazitoit, predatörler zararlıyı baskı altına alabilecek yeterli 

popülâsyonda değilse uygulanmaktadır. Bu yöntemde doğal düşmanlar kitle 

halinde üretilerek periyodik olarak salınmaktadır. Doğal düşmanların kitle 

halinde üretilip salınması 90 yıldan fazladır dünyada başarılı bir şekilde 

uygulanmaktadır (Van lenteren ve ark. 2006; Uygun ve ark. 2010). 

Doğada Mevcut Doğal Düşmanların Korunması ve Desteklenmesi 

Doğal dengenin bozulduğu veya doğal düşmanların bilinçsiz ilaç 

kullanımı gibi nedenlerle bozulduğu durumlarda bu yöntem 

uygulanmaktadır. Bu yöntemde özellikle yerli doğal düşmanların korunması 

ve desteklenmesi sağlanarak doğal dengenin ve biyoçeşitliliğin yeniden 

oluşturulması sağlanmaktadır. Doğal ve tarımsal ekosistemlerde doğal 

düşmanlardan etkili bir şekilde yararlanmak için koruma ve destekleme 

çalışmaları önemli yer tutmaktadır.  (Uygun ve ark. 2010). 

Biyolojik Mücadele’nin Yeşil Mutabakat Açısından Önemi 

Yeşil Mutabakat kapsamında tarım ve biyoçeşitlilik hedeflerinin 

gerçekleşmesi için ana hedeflerden arasında Kimyasal pestisit ve gübreler 

gibi girdilerin azaltılması ile organik tarım alanlarını artırarak hem kimyasal 

kullanımının önüne geçilecek hem de biyoçeşitliliğin artırılması 

sağlanacaktır (Anonim, 2021). Bu hedeflerin gerçekleşmesi de tarım 
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alanlarında zarar yapan organizmalara karşı kimyasal mücadele yerine 

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemlerinin 

yaygınlaştırılması ve desteklenmesi ile mümkün olacaktır. 

Avrupa Yeşil Mutabakatının “Tarladan Çatala” stratejisi kapsamında 

bitki koruma alanında 2030’a kadar kimyasal pestisit kullanımın %50 

oranında düşürülmesi bununla beraber organik tarım alanlarının %25 

oranında artırılması hedeflenmektedir. IEEP (Institute for European 

Environmental Policy)’nin düzenlediği çalıştay’da Biyolojik Mücadele 

uygulamalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisindeki önemini anlatan 

raporda biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ile hem biyoçeşitliliğin 

desteklenmesi hem de Bitki Koruma uygulamalarındaki kimyasal 

pestisitlerin baskısının azaltılması sağlanabileceği belirtilmiştir. Makrobiyal 

(predatör ve parazitoit) ve mikrobiyal (entomopatojenler) etmenlerin 

kullanımın artmasıyla kalıntı sorununun önüne geçilerek hem insan sağlığına 

hem de ekonomik olarak ülkelerin kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, Biyoloijk Mücadelenin IPM uygulamaları içerisinde daha 

sürdürülebilir olduğunu düşünüldüğünde, Ekolojik odak alanları 

oluşturularak doğal düşmanların etkinliğinin artırılması sağlanabilecektir. 

Hem Avrupa Birliği hem de Dünya’da çevre dostu ve etkinliğini kanıtlayan 

biyolojik mücadele etmenleri içeren ürünlerinin yaygınlaşması ile 

önümüzdeki 5 yılda Pazar payının %15 olacağı tahmin edilmektedir 

(Zhongming ve ark., 2021).  

Ülkemizde de hazırlanan Yeşil Mutabakat eylem planında pestisit ve 

antimikrobiyallerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği ve bu 

kapsamda alternatif mücadele yöntemlerinden olan biyolojik ve biyoteknik 

mücadelenin yaygınlaştırılması ve yine bu kapsamda organik tarım 

alanlarının ve üretiminin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir 

(Anonim, 2021). 

SONUÇ 

Hem Dünya’da hem de ülkemizde son yıllarda kimyasal kullanımın 

artması ile hem çevre hem de insan sağlığını bu durumdan olumsuz 

etkilendiği aşikârdır. Ayrıca yoğun ve bilinçsiz kullanılan kimyasallar 

biyoçeşitliliği olumsuz etkilemekte ve kalıntı sorunu sebebiyle ülkeler arası 

tarım ürünleri ticaretinde olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu kapsamda 

Biyolojjk ve Biyoteknik Mücadele yöntemlerinin desteklenerek tarım 
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alanlarında kimyasal pestisitlerin kullanımımın azaltılması “Yeşil 

Mutabakat” çerçevesinde hedeflenmektedir. Biyolojik mücadele 

uygulamalarının yaygınlaştırılması hem biyoçeşitliliği destekleyecek hem de 

tarım alanlarında daha sürdürülebilir mücadele yöntemlerinin 

uygulanmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede insan ve çevre sağlığını 

korunacak, ayrıca tarım alanlarında kimyasal mücadele yerine Entegre 

Mücadele yönetimi çerçevesinde alternatif mücadele yöntemlerinin 

kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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TÜRKİYEDE TURUNÇGİL UNLUBİTİ 

Planococcus citri (Risso) (HEMIPTERA: 

PSEUDOCOCCIDAE) KİMYASAL 

MÜCADELESİNDEKİ SORUNLAR VE 

BİYOPESTİSİT KULLANIMIN GELECEK 

KATKILARI 

Selçuk ULUSOY
1

GİRİŞ 

Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) başta 

turunçgil ve süs bitkileri olmak üzere geniş konukçu dizisine sahip ve 

ekonomik zarar meydana getiren önemli polifag bir türdür. Bu zararlı 

özellikle meyvelerde yaptığı emgi sonucu ciddi zararlara neden olmakta ve 

meydana getirdiği tatlımsı madde yüzünden fumajin ve daha sonrasında 

meyve dökülmesine kadar ulaşan zarar meydana getirmektedir. Aynı 

zamanda turunçgil meyvelerinde meydana getirdiği zarar nedeniyle meyve 

ihracatını da olumsuz etkilemektedir. (Kosztarab ve Kozar, 1988; 

Karacaoğlu ve Satar, 2017). Ülkemizde P. citri’ye karşı turunçgillerde 

kimyasal mücadelede ruhsatlı kısıtlı sayıda etkili madde bulunmaktadır 

(Anonim, 2022a). Etkili madde sayısının az olması hem direnç problemine 

neden olmakta hem de üreticiler tarafından ruhsatlı olmayan ve kalıntı 

problemine yol açmaktadır. Ruhsatlı olamayan geniş spektrumlu, sistemik 

vb. etkili maddelerin kullanımı doğal düşmanları olumsuz etkileyerek 

turunçgil alanlarındaki biyoçeşitliliğinin azalmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca ruhsatsız kullanılan etkili maddeler yüzünden ihracata gönderilen 

turunçgil ürünlerinde kalıntı problemi ortaya çıkmakta bu durum da ülke 

ekonomisine önemli kayıplara neden olmaktadır. Kimyasal mücadelede 

1 Dr., Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, selcukby@gmail.com.tr 
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yardımcı ya da tek başına kalıntı bırakmayan bir biyopestisitin geliştirilmesi 

ve kullanılması bu tür kayıpların önüne geçilmesi ve mücadelesinin daha 

etkin hale gelmesini sağlayacaktır. 

 Planoccus citri, Planococcus ficus Signoret, 1875, Planococcus 

vovae Nassonov, 1909, Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898, Phenacoccus 

madeirensis Green, 1923 ve Pseudococcus cryptus Hempel, 1918 

(Hemiptera: Pseudococcidae) Unlubit türleri içerisinde vücut çevresinde 

salgıladığı mumsu yapıya sahip tipik Unlubit türleri olarak bilinmektedir. Bu 

mumsu yapı kimyasal karakteristiği yönüyle hidrofobik su tutmayan gliserol 

ve mum esteri yapıdadır. Ayrıca böceğin boğulması ve su altında kalmayı 

önlemesinin yanı sıra su bazlı insektisitlere karşıda koruyuculuk 

sağlamaktadır. Yumurtaları sarmalayan wax filamentleri, yumurtaların ıslak 

ve kuru koşullara dayanıklı olmasını ve konukçu bitki üzerine daha iyi 

tutunmasını sağladığı bildirilmektedir (Cox ve Pearce, 1983; Foldi, 1983). 

Ayrıca beyaz balmumu yapısı ışığı yansıtıcı bir etkiye sahip olup 

organizmayı kurumasını engellediği gibi kendi emgisi sonucu ortaya çıkan 

özsuyun kirletici etkisine ve kontaminasyonlara karşı koruma sağladığı da 

bildirilmiştir (Gullan ve Kosztarab, 1997). Wax ile kaplı olmayan ergin 

öncesi dönemler (1. ve 2. nimf dönemleri) bu zararlı ile kimyasal mücadele 

de en etkili dönemdir. Ancak bu dönemin kısa sürmesi yüzünden kimyasal 

mücadelenin yoğun yapıldığı dönem waxlı yapıya sahip ergin dönemdir. 

Yoğun insektisit kullanımı direnç problemiyle beraber kalıntı problemini de 

beraberinde getirmektedir. Özellikle bahçe bitkilerine yönelik yaş meyve 

ihracatında kalıntı limitleri oldukça düşük düzeydedir. Ayrıca bu tip 

ürünlerde kullanılan ruhsatlı insektisit sayısı sınırlı olup bu durum direnç 

problemini ve bu zararlıyla olan kimyasal mücadele metotlarını oldukça 

sınırlayıcı faktörler arasındadır. Turunçgil gibi ihracata açık getirisi yüksek 

döviz girdisi sağlayan bir ürün grubunun kalıntı gibi nedenlerle meydana 

gelen pazar kayıpları ülkemizin önemli sorunlarındandır. Sınırlı sayıda aynı 

türden insektisitlerin kullanımı da direnç problemlerini beraberinde 

getirmektedir (Flaherty ve ark., 1982; Valles ve ark., 1997; Saddiq ve ark., 

2014). Unlubitlerin vücut morfolojisi ve fizyolojisi gereği bedeninin etrafını 

saran beyaz pamuksu mumlu filamentler insektisitlere karşı koruyucu bir 

kalkan gibi kimyasal mücadele etkinliğini azaltmaktadır (Saboori ve ark., 

2003; Ahmadi ve ark., 2012). Ekonomik olarak zarar yapan bazı Unlubit 

türlerinde (P. citri, P. solenopsis ve P. maderiensis) wax yapısını kaldırma 
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ve insektisit etkinliğini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar, insektisit 

etkinliğinin (insektisit türüne bağlı olarak) 10 kata kadar artabileceğini 

ortaya koymuştur (Ulusoy ve ark., 2022). Zararlıların sentetik pestisitlere 

karşı direnç geliştirme eğilimi nedeniyle biyolojik ve bitkisel pestisitler gibi 

alternatif mücadele yöntemleri gün geçtikçe önem kazanmaktadır (Attia ve 

ark., 2013; Kahya ve ark., 2021). Yapılan çalışmalarla bitkisel kökenli 

pestisitler umut vadeden alternatif mücadele etmenleri olarak 

değerlendirilmiştir (Erdogan ve ark., 2012). 

Global Nüfus Artışı ve Pestisit Kullanımı İlişkisi 

Global insan popülasyonunda son yüzyıl içinde patlama yaşaması ve 

2050 yılında nüfusun toplamda 9.7 milyara ulaşması beklenmektedir (UN, 

2015). Bu artış zamanla gıda artışına olan ihtiyacı da beraberinde 

getirecektir. İnsanlığın besin üretme ve hayatta kalma çabası ekolojik 

dengenin göz ardı edilmesine ve ticari kaygılarla birlikte ekosistem üzerinde 

pek çok yıkıcı etkileri beraberinde olacaktır. Aşırı gübreleme, su 

kaynaklarının kirlenmesi toprakta ksenobiyotiklerin birikimi ve 

çoraklaşmayı hızlandırması sonucunda toprak erozyonu ve iklim değişikliği 

gibi olumsuz etkiler günümüzde görülmektedir. Bu olumsuz ve beklenmedik 

değişimlerin üstesinden gelmek ve yeteri kadar besin üretimi sağlamak, 

sürdürülebilir tarımsal uygulamaların devam ettirilebilmesi için yeni ve 

gelişmiş stratejilerin ortaya konulması artık bir zorunluluktur. Tarımsal 

üretimin güçlendirilmesi entegre mücadele yönetiminin uygulanması, 

organik bazlı gübrelerin kullanılması, biyolojik ve biyoteknik mücadele 

yöntemleri ile birlikte biyopestisitlerin kullanımı ya da özel çevresel 

koşulların oluşturulmasıyla ürün kaybının azaltılması (biyotik ve abiyotik 

stres) mümkündür (Pathak ve ark., 2018; Gonçalves ve ark., 2021; Kahya ve 

ark., 2021). Pestisitler, fungusit (mantar öldürücü), herbisit (yabancı ot 

öldürücü), insektisitlerin (böcek öldürücü) genel adı olup tarımda zararlı 

organizmalarla mücadele de vazgeçilemeyen bir unsurdur. Özellikle 

insektisitler herbisitlerden sonra kimyasal mücadele içerisinde en fazla 

kullanılan, ürün verimi ve kalitesini artırmada günümüzde vazgeçilemeyen 

bir unsurdur. 1900 yılı başlarından bu yana zararlı etkinliği tüm dünyaca 

kabul edilse de sentetik kimyasalların üretimi büyük bir hızla devam 

etmektedir (Bernhardt ve ark., 2017). Çevre üzerindeki yıkıcı ekolojik 

etkileri olan kimyasalların yerini zararsız preparatlar alıncaya kadar bu 

olumsuz etkiler devam edecek, gelecekte insanlık ve çevre üzerindeki zehirli 
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akümülasyonlarını sürdürecektir. Her yıl ortalama dünyada tarım alanlarında 

3.5 milyar ton pestisit kullanılmaktadır (Pretty ve Bharucha, 2015). 1970’li 

yıllardan bu yana global pestisit tüketimi 2.5-3 kat artmasına rağmen total 

tarım ürünündeki üretimin aynı oranda artmadığını göstermiştir (FAOSTAT, 

2019). Bu durum pestisitlerin kullanımının zamanla yükselmesine rağmen 

etkisini yitirdiği ve her geçen yıl dünyanın daha fazla zehirlendiğini 

göstermektedir. Ekoloji ve insan sağlığı açısından toksik olmayan 

sürdürülebilir ekolojik preparatların kullanımı ya da ortaya çıkarılması 

gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Tarımsal pazar alanında yapılan 

çalışmalar son 15 yılda kimyasala bağımlı tarımın dünya çapındaki alanların 

büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen, alternatif kalıntısız gıda ağlarına 

ve yeni pazarlar için ekolojik üretime uygun bir şekilde ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir (Galt, 2014).  

Kimyasal pestisitlerin tarımsal mücadele de uzun dönemde kullanımı 

ile insan sağlığı üzerinde kansere yol açtığı, pek çoğunun ise ceninde 

bozukluklara neden olduğu ruhsatlandırma çalışmalarında yapılan fare 

deneylerinde ortaya koyulmuştur. Pestisitlerin molekül yapısına göre 

değişmekle beraber herbisit vb. gruplarda yıllarca çevrede kalıcı olduğu ve 

yarılama ömrüne göre değişen bağların ayrılması doğada uzun süreye ihtiyaç 

duyan bir sürece sahip olduğu bu nedenle parçalanmanın düşük bir seviyede 

seyrettiği bilinmektedir (Kalliora ve ark., 2002; Nicolopoulou ve ark., 2016; 

Kalafati ve ark., 2018). Ayrıca zararlılar üzerindeki potansiyel ve etkili 

inhibisyonunun sentetik pestisitlerin pazar üzerinde diğer ürünlere kıyasla 

domine edici etkisinin olması, üreticilerin tercihine de bağlı olarak artış 

göstermektedir (Liu ve ark., 2021). Ağır kimyasal maddelere maruz kalmış 

ve birikime uğramış topraklarda yetişen ürünlerde hastalık indeksi yüksek 

seviyelerde olup bu durum gıda üretimi ve toprak yönetimi açısından 

istenmeyen bir durumu teşkil etmektedir (Tripathi ve ark., 2020). Ayrıca 

insektisitlerin kısa vadede doğal düşmanlara etkileri incelendiğinde en çok 

karşımıza çıkan etkilerden biri de gözlenen toplu ölümler ile birlikte doğal 

dengenin ve biyoçeşitliliğin bozulmasıdır. İnsektisit uygulamaları sonrası 

meydana gelen ölümler bahçe veya tarladaki doğal düşman popülasyonunu 

azaltarak içerisindeki biyoçeşitliliği ve ekosistemi olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir (Hassan ve ark., 1987; Demiröz ve Tunca, 2018). 

İnsektisitlerin dolaylı etkileri incelendiğinde konukçu-av dengesinin 

değişmesi ve doğal dengenin bozulması ile tarımsal ekosistemde uzun 
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vadede bozulmalar meydana getirebilmektedir (Powell ve ark., 1985). 

Özellikle sistemik insektisitlerin doğal düşmanların ölüm oranını artırdığı ve 

doğal düşmanları göçe zorladığı tespit edilmiştir (Boyce, 1936; Bartlett, 

1964). Son yüzyılda giderek artan insektisit kullanım tercihleri göz önüne 

alındığında (Sharma ve ark., 2019), Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 

kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal) 

kapsamında “Tarladan Çatala” (Farm to Fork) stratejisi ile 2030’a kadar 

pestisit kullanımının %50 oranında azaltılması hedeflenmiştir (Anonymous, 

2020). Türkiye’de öncü kurum olarak Tübitak, Ufuk2020 Yeşil Mutabakat 

programları kapsamında çeşitli adımlar atılmaya çalışılmaktadır ve bu 

konuda projeler desteklenmektedir. Bu amaçlar hedefinde biyopestisitlerin 

kullanımı, biyolojik mücadele, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki 

kullanımı ve diğer uygun mücadele tekniklerinin birleştirildiği yöntemler ön 

plana çıkmaktadır. Tarımda pestisit kullanımını azaltırken, geri 

dönüştürülebilir, ekolojik dengeyi koruyan, verim kayıplarının ve ekonomik 

girdilerin azaltılmasının hedeflendiği, Entegre Zararlı Yönetimi (Integrated 

Pest Management (IPM)), çevre dostu ve sürdürülebilir bir tarımın 

hedeflenmesi üzerinde durulması gereken önemli olgular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Biyopestisitler ve Tarımın Geleceğindeki Potansiyeli 

Biyopestisitler muadilleri olan kimyasal pestisitlere kıyasla zararlıya 

daha spesifik olması ve çevre dostu olması yönüyle çok avantajlı 

bileşenlerdir (Essiedu ve ark., 2020). Tarımsal mücadelede biyopestisitler 

kullanılarak hastalık zararlı mücadelesi büyük ölçüde iyileştirilebilir (Chang 

ve ark., 2003). Biyopesitisitler hastalık ve zararlı yönetiminde 

sürdürülebilirlik ve ürün kalitesinde büyük oranda kayıp vermeden etkili 

olarak kullanılabilen bileşenlerdir. Farklı kaynaklardan elde edilen farklı 

tipte biyopestisitler mevcuttur. Biyopestisitler sıfır kalıntı etkinliğine sahip 

doğal biyolojik preparatlar olup, yaygınlığı tüm dünyada arttırılmaya 

çalışılmaktadır. Bu yüzden zararlılar ile mücadelede doğa dostu 

sürdürülebilir yeni ve farklı etki mekanizmalarına sahip etmenler 

geliştirilmelidir. Dünya çapında son on yılda entegre mücadele 

programlarında kullanılabilecek biyolojik olarak ayrışabilir, pestisitlere 

alternatif bir strateji olarak görülen ve uygun potansiyele sahip doğal 

biyolojik aktiflere yani biyopestisitlere olan talep yoğun bir şekilde 

artmaktadır. Bu nedenlerle biyopestisitler çevre dostu olması entegre 
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mücadele yaklaşımlarına uygunluk hem çevre hem de insan sağlığı açısından 

GRAS (Generally Regarded As Safe, Güvenli olarak kabul edilen) 

statüsünde olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Son yıllarda 

biyopestisitlerin kullanımı tarımsal sürdürülebilirlik açısından önem 

kazanmıştır (Pathak ve ark., 2018; Gonçalves ve ark., 2021). 

Biyopestisitlerin avantajlarına bakıldığı zaman; 

 Küçük miktarlarda bile oldukça etkili (biyopestisit türüne 

göre) ve kalıntı problemi oluşturmamaktadır. 

 Hızlıca bozulabilme özelliğiyle doğal düşman üzerinde 

oldukça az etkinliğinde olması entegre mücadele açısından 

(IPM) aranan özellikleridir. 

 GRAS statüsünde insan ve çevre sağlığı açısından zararsız 

doğal bileşenlerdir. 

 Biyopestisitlere karşı direnç gelişimi yoktur ya da minimum 

seviyededir. 

 Ekonomik geri dönüştürülebilir, yenilenebilir ve kullanıcı 

dostudur. 

 Aktif bileşenleri zararlı üzerinde selektif etkiye sahip olup 

sentetik insektisitlere nazaran faydalı ya da arzu edilmeyen 

sekonder ölümlere neden olmaz. 

 Çok hızlı stabil etki gösterip uzun periyodlarda 

depolanabilir. 

Bitkisel kökenli biyopestisitler günümüzde geleneksel ve organik 

tarımda etkin olarak kullanılan GRAS statüsündeki güvenli aktiflerdir. Bitki 

bünyesinde çeşitli nedenlerle sentezlenen bu metabolitler (terpenler, 

fenaoller, alkoloidler vs.) kendilerini mikrobiyal patojenler ve omurgasız 

zararlılara karşı korumalarında etkin rol oynar (Gottlieb, 1990; Wink ve 

Schimmer, 1999). Son yıllarda bitki bazlı özler ve temel yağları tarımsal 

mücadele de sentetik pestisitler yerine çekici alternatif olmuştur. Bu 

insektisitler bitki bünyesinde oluşan ya da meydana gelen birincil ya da 

ikincil sekonder metabolit ürünleridir (Magierowicz ve ark., 2020). 
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Bitkilerin fizyolojik karakterlerine göre değişebilen biyoaktif kimyasallardır. 

Bu bileşenler kaçırıcı (repellent), çekici (atraktant) ve beslenme önleyici 

özellikte olabilir. Ayrıca böcek bünyesinde solunumu kesici konukçu 

bitkinin kimliğini gizleme, yumurtlamayı inhibe etme, ovisit ya da larvasit 

gibi çok çeşitli karakterde olabilir (Tripathi ve ark., 2009; Ali ve ark., 2017). 

İçerikleri çok farklı bileşenlerden meydana gelebilir. En iyi bilinen 

örneklerinden biri tesbih ağacı ve limon otu yağı olup global marketlerde 

ticari ürün şeklinde yaygın olarak bulunmaktadır. Erken dönemde özellikle 

modern pestisitlerin keşfinden önce bitki kökenli nikotin ve piretrin 

ekstraktları tarımda yaygın şekilde insektisit olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Chrysanthemum türlerinin yaprak ve çiçeklerinden elde 

edilmiş piretiroidler sinir sistemi üzerinde bozukluk meydana getirerek felç 

ve ölüme neden olan önemli bir toksindir. Bu toksin geliştirilerek en başarılı 

ticari pestisit haline getirilmiştir. (Raffa ve Priester, 1985; Gershenzon ve 

Croteau, 1991). Ayrıca bu bileşiklerin yapay pestisitlere nazaran çok 

kompleks yapıda olmalarından dolayı bu ksenobiyotikleri bünyesine alan 

organizmalarda direnç gelişimi çok geciktirmekte ya da direnci mümkün 

kılmamaktadır (Völlinger, 1987).  

 Pestisit kullanımı zararlı mücadelesinde çok önemli bir silah 

olmasına rağmen daha önce bahsedildiği gibi yoğun tüketim, insan sağlığı 

ekolojik ve çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Günümüzde 

çevre bilincinin ilerlemesi bitki korumaya yönelik biyopestisit kökenli 

yaklaşımların artmasını sağlamıştır. Sinerjizim, karışım etkinliği ve 

insektisit etkinliğini arttıracak sinerjitik katkılar ya da önlemler günümüzde 

kimyasal mücadele etkinliğini arttıran önemli çıkış yollarındandır. 

Sinerjizim fenomeni, iki ya da daha fazla aktifin bir araya gelmesiyle, tek 

aktife nazaran etkinliğin düşük konsantrasyonlarda bile artmasını sağlaması 

üzerinedir (Bakkali ve ark., 2008). Günümüzde bu yaklaşımlar üzerine tesbih 

ağacı yağı beyaz yağ karışımı ya da farklı bitkisel kökenli sinerjisit etki 

yapan karışımların başarılı uygulamaları mevcuttur (Yi ve ark., 2012; Kumar 

ve ark., 2019; Roozdar ve ark., 2020). Ahmad ve ark. (2017), çalışmasında 

farklı oranlarda beyaz yağ, tesbih ağacı yağı karışımlarının zararlı 

mücadelesinde bifenthrin aktifine kıyasla daha etkili olduğunu ayrıca 

Alternaria solani fungusu mücadelesinde pozitif etkileri olduğunu 

bildirmiştir. Çizelge 1’de bazı Unlubit türleri üzerinde çalışılmış ve etkili 

bulunmuş bitki özleri listesi görülmektedir. Bu tür sinerjisit etkiler sentetik 
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pestisitlere nazaran kalıntı riski barındırmayan çevre için toksik olmayan, 

doğal dengeyi ve doğal düşmanları en az oranda etkileyen ve düşük maliyet 

gibi artıları bulunmaktadır. Ayrıca biyopestisitler direnç riskini minimuma 

indirmektedir. Turunçgil yetiştiriciliğinde kalıntı, toksisite, insan sağlığı vs. 

nedenlerden ötürü sınırlı sayıda ruhsatlı insektisit ürününün olması P. citri 

mücadelesinde kalıntı, direnç, etkisizlik gibi sorunlara neden olmaktadır 

(Dinçay ve Civelek, 2017). 

Çizelge 1. Unlubit mücadelesinde kullanılan ve etkili bulunan bitki özleri 

Planacoccus citri üzerinde toksisite ve çeşitli yönlerden çalışılmış bitki 

türleri 

Bitki türü Kaynak 

Azadirachta indica  Sardar ve ark., 2018 

Anita ve ark., 2012 

Prishanthini ve ark., 2014 

Ghada ve ark., 2020 

Terminalia chebula 

Trachyspermum ammi 

Caralluma tuberculata 

Calotropis procera 

Allium sativum 

Lantana camara Kumar ve ark., 2019 

Mentha longifolia, Roozdar ve ark., 2020 

Mentha piperita  Cloyd ve ark., 2009 

Anita ve ark., 2012 Eucalyptus globules  

Ocimum basilicum 

Pimpinella anisum Erdemir ve Erler, 2017 

Rosmarinus officinalis 

Origanum onites 

Thymus vulgaris  Mostafa ve ark., 2018 

Citrus aurantium  El-Hefny ve ark., 2011 

Lantana salvifolia   

Geranium robertianum 

Ricinus communis 

D-limonen  Kahya ve ark., 2020 

Unlubitler çok sayıda kültür bitkisi üzerinde beslenerek ciddi 

ekonomik kayıplara neden olurlar. Bu kayıpları önlemek için 

kullanılabilecek birtakım insektisitler bulunmaktadır (Tariq ve Shah, 2014). 

Kimyasal mücadelenin zararlı etkilerini olabildiğince azaltmak için çevre ve 
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insan sağlığı açısından en uygun mücadele yöntemi, biyolojik / biyoteknik 

mücadele temelli entegre mücadele yöntemidir. Turunçgillerde entegre 

mücadele uygulamaları kapsamında Turunçgil unlubiti, Planococcus citri ile 

biyolojik mücadele yapılırken yüksek popülasyona sahip bahçelerde 

biyolojik mücadele uygulamasından önce popülasyonu düşürmek ve meyve 

dökümünü kısmen önlemek bakımından kimyasal mücadele yapılmaktadır 

(Anonim, 2022). Ancak P. citri gibi Unlubitlerin vücudunun etrafında 

bulunan mumsu tabaka, kimyasal mücadeleyi zorlaştırmaktadır (Tariq ve 

Shah, 2014). Unlubit popülasyonu yüksek olan alanlarda biyolojik mücadele 

uygulanmadan önce zararlı popülasyonunu düşürmek amacıyla yapılan 

kimyasal mücadelede uygulanan ilacın çevre dostu olması büyük önem arz 

etmektedir. 

Hastalık ve Zararlılarla Kimyasal Mücadelede Direnç Etkinliği 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı farklı zirai mücadele 

yöntemleri arasında, pestisitler ile yapılan mücadele payının %95 civarında 

olduğu ve tarım ilacı kullanılmadığında %60’lara varan ürün kayıpları 

olduğu belirtilmektedir (Tiryaki ve ark., 2010). Ancak, doğanın tepkisi 

pestisitleri sınırsız bir şekilde kullanmamızı engellemektedir. Zararlılar 

sıklıkla, üst üste ve uygun olmayan dozlarda kullanılan pestisitlere karşı 

“direnç” adı verilen bir mekanizma geliştirmektedir. Yani pestisitlerin 

etkileri zamanla azalmaktadır. Son 100 yılda aşırı insektisit kullanımından 

dolayı 586 adet böcek türünde direnç ve 325 adet farklı insektisit etken 

maddesine karşı da farklı düzeylerde direnç rapor edilmiştir (Sparks ve 

Nauen, 2015). Pek çok dirençli türün, tarımsal üretimde ciddi anlamda ürün 

ve kalite kaybına sebep olacağı öngörülmektedir. Direnç gelişimi, kullanılan 

etken maddenin dozajına bağlı olarak zamana göre, genetik çeşitlilik, 

biyokimyasal ve generasyon değişimine, üreme oranı, dağılma yeteneği gibi 

ekolojik faktörlerin de etkisine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Brattsen ve 

ark., 1986; Hemingway ve ark., 2002; Kliot ve Ghanim, 2012; Liu, 2015). 

Ayrıca popülasyondaki dirençli bireylerin oranı, sonraki döllerde de direnç 

ve hayatta kalma düzeyini etkilemektedir (Feyereisen ve ark., 2015). Direnç 

mekanizması organizmada iki ana başlık altında meydana gelir. Bunlar 

güçlendirilmiş metabolik enzim faaliyetleri ve hedef proteinlerindeki 

mutasyonlar sonucu insektisitlere karşı hassaslık düzeylerinin 

yükselmesinden kaynaklanır (Nauen, 2007). 
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Turunçgil alanlarında zarar yapan P. citri Turunçgil unlubiti özellikle 

Türkiye’de turunçgil alanlarında kalıntı kaynaklı kısıtlamalardan 

kaynaklanan ruhsatlı insektisit sayısının az olması, mücadelesinde sorunlara 

ve dirençle karşılaşılan problemleri de beraberinde getirmektedir. Ek olarak 

üreticilerin bu sorunun üstesinden gelmek için ruhsatlı olmayan insektisitlere 

yönelmesi kalıntı ve ihracatta ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

İnsektisitlerin sürdürülebilir kullanımlarının hedeflendiği insektisit direnç 

yönetimi (Insecticide Resistance Management (IRM)’in önemli bir bileşeni 

olarak ortaya çıkmaktadır (Roush ve Tabashnik, 1990; Whalon ve ark., 

2008). IRM’de amaç zararlı popülasyonlarında direnç gelişiminin 

yavaşlatılmasıdır. Bir diğer deyişle popülasyon içerisindeki direnç allel 

frekansının azaltılması ve fizyolojik ya da metabolik etkinliklerin önüne 

geçen yaklaşımlarla mümkün olabilmektedir. En uygun seçenekler ilgili 

insektisit kullanımının azaltılması ya da rotasyona tabi tutarak popülasyon 

üzerindeki seleksiyon baskısının ortadan kaldırılması ve metabolik direncin 

oluşmasını engelleyen oldukça kompleks yapıya sahip biyopestisit gibi çevre 

dostu bileşenlerin dahil edilmesi gibi önlemler ön plana çıkmaktadır (Nauen 

ve Steinbach, 2016; Dusfour ve ark., 2019). Sentetik kimyasal pestisitlere 

nazaran Plutella xylostella Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Plutellidae) gibi 

bilinen tüm pestisitlere karşı kısa sürede direnç gelişimi gözlemlenen bir 

türde, bir biyopestisit olan neem (tesbih ağacı yağı) yağına 42 jenerasyon 

maruz bırakılmasına rağmen direnç gelişimi gözlemlenmemiştir (Völlinger, 

1987; Schmutterer, 1988). Bu durum direnç yönetiminde etkinliğini 

kanıtlamış biyopestisitlerin kimyasal pestisitlere nazaran sürdürülebilirliğini 

gösteren önemli özgün bileşenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de tarım ürünleri yetiştiriciliğinde yoğun pestisit 

kullanımından kaynaklanan kalıntı problemleri ile karşı karşıyadır. Özellikle 

dış piyasa ihracat ürünlerinden olan meyve ve sebzelerde kalıntı 

limitlerinden dolayı artan oranda pek çok tarım ürünü pazarına ulaşamadan 

geri dönmekte ve bu durum ülke ekonomisini kayba uğratmaktadır (Delen 

ve ark., 2015).  Ayrıca turunçgil ve sebze gibi tarım ürünlerinde kullanılmak 

zorunda kalınan ruhsatlı insektisit sayısının azlığı zararlı mücadelesinde 

önemli dezavantajlar teşkil etmektedir. Biyopestisitlerin sıfır kalıntı 

limitlerinde olması geleneksel ve organik tarım alanlarında zorunlu bir tercih 

olması ve bu ürünlerin kullanım olanaklarının geliştirilmesi önemli çıkış 

noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinçay ve Civelek (2017) 
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yaptıkları çalışmada 54 farklı turunçgil bahçesinden aldıkları örneklerde 198 

insektisit etkili maddesini test etmiş ve örneklerin %7.41’inin MRL 

değerinin 1-20 kg-1 düzeyinde olduğunu saptamışlardır. Ayrıca bu 

çalışmada elde dilen sonuçlara göre, örneklerde insektisitlerin %26’sının 

turunçgilde ruhsatsız, %22’sinin ülkemizde kullanımı sonlandırılmış etkili 

maddeler olduğunu belirlemişlerdir. Zengin ve Karaca (2017) yazarlar 

çalışmalarında seralarda yetiştirilen domateslerde pestisit kalıntıları 

incelemişler ve elde ettikleri bulgulara göre domates örneklerinin %63’ünde 

pestisit kalıntı miktarını tespit edilebilir değer aralıklarında olduğunu 

vurgulamışlardır. Hindistan, Türkiye, Çin, Mısır ve Tayland’ın pestisit 

kalıntıları nedeniyle AB ülkelerinde partileri en fazla uygun görülmeyen 

ülkeler olduğu görülmektedir. Kalıntı ihracat pazarında oldukça önemli olup 

üzerinde titizlikle durulması gereken ve olumsuz ekonomik kayıplara neden 

olan bir sorundur. 

Planacoccus citri mücadelesinde sentetik pestisit kullanımı ön planda 

olmakla birlikte bitkisel yağlar, ekstraklar ve uçucu yağlarla yapılan çok 

sayıda toksikoloji çalışmaları da bulunmaktadır. Çevre koruma bilinci ve iyi 

tarım uygulamalarının öneminin anlaşıldığı, ön plana çıktığı günümüzde 

entegre tarım mücadelesinde uygulamaları da giderek artmaktadır. 

Zararlılarla kimyasal mücadelede tek yönlü aktif uygulamaları zaman 

içerisinde etkisizleşme ve direnç sorununa neden olmaktadır. Doğal 

ekstratların etkililiğinde ve direnç gelişime neden olmamasındaki en büyük 

neden doğal bileşenlerin tek yönlü değil onlarca bileşen ve aktifi beraberinde 

bünyesinde bulundurmasıdır (Nauen ve Steinbach, 2016; Dusfour ve ark., 

2019). Böcek fizyolojisinde hayati fonksiyonlardan sorumlu pek çok farklı 

(sinir sistemi, enzim sistemi gibi) sistemi aynı anda devre dışı bırakarak 

etkisizleşmesine neden olmakta aynı zamanda bu moleküllere karşı protein 

farklılaşmasının mümkün olmaması direnç gelişimini engellemektedir 

(Völlinger, 1987; Schmutterer, 1988). Farklı doğal özlerin bir araya 

getirilmesi ve etkinlik artışını sağlamaya yönelik çalışmalar daha az 

sayıdadır.  

Biyopestisitlerin Dünya Pazarındaki Yeri ve Türkiye’deki 

Durumu 

Biyopestisit pazarı ve doğal insektisitler dünya insektisit pazarının 

%1'ini oluşturmakta ve organik tarıma yönelimin artması nedeniyle yılık 
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satışlar her sene yaklaşık %10-15 oranında artış göstermekte, gelecekte 

kimyasal pestisitlerle rekabet durumuna gelmesi beklenmektedir. Uçucu 

yağların ticari pazarının 2021 yılı itibariyle 700.00 milyon USD ye ulaştığını 

ve 45.000 tona varan üretimin yapıldığı bildirilmektedir. Ayrıca ABD de 

uçucu yağ bazlı pestisitlerin geleneksel pestisitlere kıyasla daha hızlı ilgi 

gördüğü ve potansiyelinin arttığı bildirilmiştir (Parween ve ark., 2019). 

Avrupa’da biyopestisitlerin kullanımının yaygınlaşması muadil kimyasal 

pestisitlere tercih edilmesi yeni mevzuatların ya da kullanım olanaklarının 

sağlanmasıyla yaygınlaşması sağlanacaktır (Wang ve ark., 2000). Yurt 

içinde tüketilen toplam pestisit miktarı 2018 yılı itibari ile 60 bin ton üzerine 

çıkmış olup pestisit pazarının ekonomik değerinin yüksek olduğu ve 

ithalattan kaynaklanan önemli bir döviz kaybı olduğu bildirilmiştir (Doğan 

ve Karpuzcu, 2019). Türkiye mevcut durumu itibariyle kendine özgü patenti 

ve üretimi kendine ait bir pestisit aktifine sahip değildir. İthalat yoluyla gelen 

pestisit aktiflerinin formülasyonu yurt içine ve yurt dışına bu şekilde sunumu 

yapılmaktadır. Çeşitli aromatik bitkilerin üretimi ve anavatanı olduğu 

düşünüldüğünde biyopestisit potansiyeli olan pek çok yerli kaynağa sahiptir. 

Bu konuda Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve kullanıma kazandırılması 

oldukça önem arz etmektedir. 

SONUÇ 

Türkiye’nin içinde olduğu ve düzenlediği yeni yasal mevzuatlar (Yeşil 

mutabakat) gelecekte biyopestisit kullanımının günümüze göre daha artacağı 

düşünülmektedir. Bu alanda ülkemizin pazar olmaktan çok var olan üretici 

potansiyelini ortaya çıkararak ve geliştirerek yurt dışına döviz kaybını 

engellemesi aksine üretici olması oldukça önemlidir. Türkiye yerli 

kaynakları ve teknolojisi ile katma değeri yüksek ve pazar değeri olan (yerli 

ürün) karlı bir ürüne çevrilmesi ülke menfaatleri açısından olumlu katkılar 

sağlayacağı açıkça görülmektedir. Gelecek perspektifinde 2050 yılına kadar 

biyopestisit kullanımın yaygınlaşması ile sentetik pestisitlere büyük oranda 

rekabet edebileceği öngörülmektedir. Bu alanda ülkemizin değerli yağ 

içeriği fazla olan aromatik bitkisel kaynaklara yüksek oranda sahip olması 

ve bu fırsatın avantaja döndürülmesi önemlidir. Yerli kaynaklarla etkili, 

çevreci biyopestisitin üretilmesi ve Türk tarımına daha düşük maliyetle 

bunun kazandırılarak çiftçi girdilerinin de düşürülmesi atılması ve 

planlanması gereken önemli adımlardandır.  
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ZARARLILARLA KİMYASAL MÜCADELEDE 

METABOLİK DİRENÇ 

Yasin Nazım ALPKENT1 

GİRİŞ 

Dünyada baş gösteren iklim felaketleri, su kıtlığı ve tarım alanlarının 

amacına yönelik kullanılmamasından dolayı tarımsal ürünlerin 

yetiştirilmesindeki zorluklar çoğalmıştır. Tarım alanlarında yetiştirilen 

kültür bitkilerinden, birim alanda daha yüksek verim sağlamak amacıyla 

ilaçlama, gübreleme ve tohum ıslahında ilerlemeler kaydedilmiştir. İlerleyen 

uygulamalar ve birim alandan elde edilecek daha fazla ürün için üreticiler 

büyük oranda entansif tarıma yönelmiştir. Bu üretim faaliyetlerinin önemli 

bir ayağını ise bitki koruma uygulamaları oluşturmaktadır. Kültür 

bitkilerinde kalite ve kantite üzerinde etki eden pek çok zararlı etmen 

bulunmaktadır. Bu zararlılar ile rekabet edebilmek için kolay ve hızlı çözüm 

olan pestisitler ilk başvurulan mücadele yöntemlerinden birisidir. Pestisitler, 

hızlı bir şekilde yükselen dünya nüfusunun ihtiyaçlarının giderilmesi, uzun 

raf ömrü, kolay nakledilebilirlik, standart üretim kolaylığı, kolay uygulanma 

ve ticari kaygı nedeniyle piyasaya erken ürün sürülmesine yardımcı olan 

bitki gelişim düzenleyici gibi kimyasalların avantajlarını sunmaktadır. 

Günümüzde ise pek çok zararlı ile mücadelede en fazla kimyasal mücadele 

tercih edilmektedir. Kimyasallar, uygulaması kolay ve kısa sürede etkisini 

göstermesi ile daha avantajlı olarak görülmektedir. Birçok pestisit hedef 

zararlıya seçici etki göstererek uygulamayı kolaylaştırır. Ayrıca tarımdaki 

diğer mücadele yöntemlerine göre maliyetli olsa da bekleme 

gerektirmediğinden zamandan da kazanç sağlar. Ancak pestisitler 

tavsiyelerine göre kullanılmadığında çevreye olan zararlı etkileri 

yadsınamaz bir risktir. Tavsiye dışı kullanım, uygun olmayan doz, 

1 Dr., Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Ankara yalpkent@hotmail.com, yasinnazim.alpkent@tarimorman.gov.tr 

mailto:yalpkent@hotmail.com
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zamanından önce çeşitli şekillerde ve en önemlisi de ticari kaygı nedeniyle 

son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürenin dikkate 

alınmamasından kaynaklanan pestisit kalıntılarına yol açabilmektedir. 

Günümüzde kimyasalların insan sağlığı üzerinde endokrin bozucu ve 

hormonal etkileri en büyük tartışmalardan biridir. Toprakta kimyasalların 

yoğunluğu nedeniyle toprağın yapısında çoraklaşmalara neden olarak 

verimsizliği arttırır. Ayrıca uygulanan pestisitlerin faydalılara, tozlayıcı 

arıcık, arı, sinek ve diğer böcek gibi polinatörler üzerinde yan etki gibi 

olumsuzluklara neden olabilmektedir. Su (su pireleri, alg, balıklar) ve 

topraklarda (mantar, liken aktinomiset, protozoa, solucan gibi) doğal dengeyi 

kuran çeşitli mikro ve makro habitat üzerinde ekotoksik zararlar gibi pek çok 

olumsuzlukların görülmesine neden olabilmektedirler.  

Pestisitlerin bilinçsiz ve uygun bir şekilde kullanılmamaları halinde 

doğal yaşam üzerinde olumsuz etki göstererek organizmaların işlevlerini 

yerine getirememelerine neden olmaktadır. Bundan kaynaklı olarak doğal 

denge bozulmakta ve doğal ekosistem ile agroekosistem alanlarında olumsuz 

etkiler gözlenmektedir. Çevreye verilen tahribat dolaylı olarak insan 

sağlığında da olumsuzluklara yol açabilmektedir. 

Zararlıya karşı kullanılan tarım ilaçları kültürü yapılan bitki türü, 

zararlı organizma, zarar yaptığı dönem ve bitki organı vb. birçok etkene göre 

değişmekle beraber sınırlı sayıda bulunan ruhsatlı aktiflerden oluşmaktadır. 

Yapılan bir araştırmada, dünyada yeni molekül geliştiren ülkelerin piyasaya 

süreceği kimyasalların keşif ve geliştirme süresi 1995 yılında 8.3 yıl iken 

2010-2014 yılları arasında bu süre 11.3 yıla yükseldiği bildirilmiştir 

(Mcdougall, 2014, 2016). Minimum pestisit geliştirme süresi sonrasında 

çevre toksikolojisi çalışmaları, tarla denemeleri, akut toksikoloji denemeleri, 

biyolojik etkinlik çalışmaları, geliştirilen pestisitin fiziksel ve kimyasal 

analizleri ve son olarak ruhsat aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalarda 

pestisit geliştirme maliyetlerin 1995 yılında 152 milyon dolardan, 2010-14 

yılları arasında 286 milyon dolara çıktığı ortaya konulmuştur (Mcdougall, 

2014, 2016). Yeni moleküllerin ortaya çıkışının kolay olmaması ve AB ile 

uyum süreci kapsamında pek çok aktif maddenin yasaklanması, elde kalan 

pestisitlerin uzun süre etkin bir şekilde kullanılmasının gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır.  
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Pestisitlerin kullanımında bir diğer dezavantaj ise aynı etki 

mekanizmasına sahip aktif (etken) maddelerin zararlılara karşı sık ve belirsiz 

dozlarda yıllar boyunca kullanımı ile bu zararlı organizmalarda duyarsızlığa 

neden olmalarıdır. Bu duyarsızlık haline ise direnç denir. Zararlılar direnç 

geliştirmeleri sayesinde hayatta kalarak yaşamlarına devam edebilmektedir. 

Direnç, uygulanan ruhsatlı tarım ilacı dozunun, tüm koşulların aynı olmasına 

rağmen ilk uygulandığı zaman görülen öldürücü aktivitenin belli bir zaman 

sonra uygulandığında yine aynı zararlı organizmada beklenen aktivitesini 

gösterememesi sonucu meydana gelen durumdur. Avrupa merkezli insektisit 

direnç yönetim komitesi (Insecticide Resistance Action Committee 

IRAC)’ne göre direnç, pestisitin zararlı organizmaya uygulama dozunda 

kullanıldığında, istenen veya beklenen mücadele düzeyinin 

gerçekleşmemesi sonucu oluşan ve mücadelede başarısızlığa neden olan 

organizmanın hassasiyetinde meydana gelen değişiklik direnç olarak 

tanımlanmıştır (Nauen ve ark., 2012; Sparks ve Nauen, 2015; Fotoukkiaii, 

2020). 

Zararlı organizmalar üzerinde kullanılan tarım ilaçları çeşitli 

şekillerde zararlılarda direnç gelişimine neden olurlar. Direnç zararlılarda 

morfolojik, fizyolojik, davranışsal ve hedef yeri duyarsızlığı olarak dört tipte 

sınıflandırılabilir. Morfolojik dirençte zararlının fiziki yapısından 

kaynaklanan ve tarım ilacının vücut yapısı içerisine girememesi veya deri 

üzerine ilacın penetrasyonunu engellemesi (kıllanma, kalınlaşma, sertlik, 

kayganlık) sonucu meydana gelir. Bu sayede zararlı organizma üzerine gelen 

ilacın deri içerisine geçişi azalır veya engellenir. Fizyolojik direnç, 

enzimlerin veya enzim guruplarının [esterazlar (karboksilkolinesterazlar 

CCE, asetilkolinesteraz AChE), glutatyon s-transferazlar (GST), 

monooksigenazlar (p-450), üridin difosfat glikoz taşıyıcılar (UGT), Major 

facilitator superfamily (MFS), ATP bağlayıcı kaset taşıyıcıları (ABC), 

intradiol halka koparıcı dioksigenazlar (ID-RCD)] insektisitleri 

detoksifikasyona tabi tutarak etkisiz hale getirmesidir (Kwon ve ark., 2010; 

İnak ve Çobanoğlu, 2018; Snoeck ve ark., 2019; Wei ve ark., 2019a,b; Yu 

ve ark., 2020). Bu direnç tipi kalıtsaldır. Bu enzimlerin proteinlerine 

bakıldığında gen ifade (expression) düzeyinde artış veya azalışların olduğu 

görülür (Riga ve ark., 2014; Pavlidi ve ark., 2015; Wei ve ark., 2019a; Xue 

ve ark., 2020). Bunlar haricinde insanlarda bulunan ancak böcek ve akarlarda 

henüz keşfedilmemiş toksikant (ilaç, pestisit vs) veya metabolitleri hücre 
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dışına taşıyan proteinler bulunmaktadır. Bunlar small multidrug resistance 

(SMR), Multidrug and toxic compound extrusion (MATE), Resistance-

nodulation-cell division (RND) gibi süper familyalarıdır (Hasdemir, 2007; 

Bay ve ark., 2008). Bir diğer direnç tipi zararlı organizmaların ilaçlanan yere 

girmemesi, buradan kaçma eğilimi göstermesi veya bu alanlara 

yumurtalarını koymaması şeklindeki hareketlerin davranışsal direnç tipine 

girdiği bilinmektedir. Hedef bölge direnci ise etki yerinde meydana gelen 

değişiklik olarak tanımlanabilir. Bu direnç tipi ise kalıtsaldır. Genel olarak 

konuyu ele alacak olursak zararlılar vücuda giren toksikantları etkisiz hale 

getirmede temelde iki şekilde direnç kazanırlar. Bunlar farmakokinetik ve 

farmakodinamiktir. Biyokimyasal metotlar kullanılarak ortaya konulan 

farklı enzim aktiviteleri, enzimlerin yoğunluğu veya aralarındaki 

interaksiyonlara bakılarak detoksifikantların etkileri sonucu oluşan 

metabolik dirence farmakokinetik direnç denir. Gen bölgesi içerisinde 

bulunan hedef bölgede veya enzim bölgeleri gibi ilgili bölge nükleotit 

değişimleri (mutasyon), gen ifadelerindeki artış veya azalışlar sonucu oluşan 

direnç ise farmakodinamik direnç olarak nitelendirilmektedir (Van Leeuwen 

ve Dermauw, 2016). Direnç bazen her iki etmenin beraber bulunması 

sonucuda da meydana gelebilir. Bu durum birden fazla (çoklu) 

mekanizmanın rol oynaması olarak bilinir (İnak ve ark., 2019; Rameshgar ve 

ark., 2019; Alpkent ve ark., 2020). Bunların yanı sıra bir pestisite karşı 

gelişen direncin aynı gruptan başka bir pestisite karşı gelişmesi çapraz direnç 

olarak tanımlanmaktadır (Van Nieuwenhuyse ve ark., 2009). 

Canlı metabolizmasında, biyokimyasal olarak işlev gösteren 

enzimlerin toksinleri metabolik detoksifikasyonu sonucunda fizyolojik 

direnç meydana gelir. Yüksek yapılı organizmalarda bu durum sağlıklı 

kalabilmek ve zararlı etmenlere karşı kendisini koruyabilmesi için 

yapılırken, eklembacaklılar gibi canlılarda ise direnç gelişimi sayesinde 

neslini sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.  

Metabolik detoksifikasyonda enzimsel aktiviteler 

Protein yapısında olan enzimlerin temel görevi, hücre içindeki 

kimyasal reaksiyonların neredeyse tamamının hızını artıran katalizör 

şeklindedir (Cooper ve Sunderland, 2000). Enzimlerin çalışmasında olmazsa 

olmaz dediğimiz çeşitli substratlar bulunur. Substratlar enzimleri aktif hale 

getiren maddelerdir (Blanco ve Blanco, 2017). Enzimler uygun substratlar 
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ile aktif hale geldikten sonra kimyasal reaksiyonların hızını kat be kat 

(milyon kat fazlası) arttırır. Enzimatik kataliz sayesinde yıllar sürecek 

reaksiyonlar çok kısa bir sürede gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle enzimatik 

katalizörler olmasaydı biyokimyasal reaksiyonların çoğu uzun sürelerde 

gerçekleşirdi (Cooper ve Sunderland, 2000). Uygun substratın enzimin aktif 

bölgesine bağlanması çok spesifik bir olaydır. Bu durum tam olarak 

nitelendirilecek olursa katı bir kilit ve anahtar uyumu şeklindedir (Şekil 1) 

(Fischer, 1894). 

 

Şekil 1. Enzim substrat anahtar-kilit modeli (Cooper ve Sunderland, 2000). 

 

Şekil 2. Enzim substrat esnek bağlanma modeli (Cooper ve Sunderland, 

2000). 

Aktif bölge olarak tanımlanan kısımlar protein yapısında katlanmış 

üçüncül yapıda polipeptid bağların farklı aminoasitlerden oluşan enzim 

yüzeyindeki oyukluklardır. Substratlar aktif bölgeye iyonik bağlar veya 

hidrojen bağları ile bağlanır. Bağlanma sonucu reaksiyon ürün dönüşümü 

hızlanır (Cooper ve Sunderland, 2000). Bir diğer modelde 1958 yılında 

David Koshland tarafından modifiye edilerek ortaya konan eşit uyarılma 

veya uyarılmış esneklik (induced fit), substratın yapısına göre enzimin esnek 
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olarak şekillendiği ve değiştiği düşünülür. Bu şekilde kimyasal reaksiyonun 

başladığı düşünülür (Koshland, 1958; Prokop ve ark., 2012).  

Fizyolojik olaylar, bir çeşit savunma mekanizmasıdır ve canlı vücudu 

içerisinde meydana gelerek onu zararlı etmenlere karşı korur, yaşama şansını 

arttırır. Fizyolojik direncin oluşması hücrelerde biyokimyasal olayların 

cereyan etmesi ile başlar. Bu olay hücre içerisindeki detoksifikant 

oranlarının yükseltilmesi veya enzimsel hareketlerin azaltılması şeklinde 

meydana gelir (Akgünlü, 2005). Dirençli bireylerde toksinlerin hızlı bir 

şekilde parçalanması ve vücutlarından toksik moleküllerin hızlı bir şekilde 

atılması veya etkisiz hale getirilmesi onları toksine duyarsız hale getirir. 

Metabolik dirençte rol alan pek çok enzim, zararlıları beslendikleri 

organizmada bulunan yabancı maddeler (ksenobiyotik) veya 

metabolitlerinin zararından korumaktadır (Van Leeuwen ve Dermauw, 

2016). 

Canlılar iki şekilde pestisitlerin neden olduğu toksinlere veya 

doğadaki ksenobiyotiklere karşı dirençli hale gelebilir. Bunlardan ilki 

detoksifikasyon enzimleri (toksikokinetik) ile hedef bölgede bulunan 

pestisitin etkili miktarını azaltmaktır. Bir diğeri ise hedef bölgenin kendisini 

değiştirerek hedef yeri bağlantılarının azaltılması (toksikodinamik) şeklinde 

olan modifikasyonlar ile pestisitin veya ksenobiyotiğin hedef proteine 

bağlanmasının azaltması şeklinde olan moleküler değişimlerdir (Van 

Leeuwen ve ark., 2009). İki şekilde de organizmada zarar düşürülür. 

Toksikokinetikte metabolizmanın yardımı ve boşaltım sistemleri ile hedef 

bölgeye ulaşan pestisit miktarı düşürülür. Toksikodinamik olayda hedef 

bölgenin değişmesi ile molekülün tutunabileceği kısım değişir ve 

bağlanmaz. Bu şekilde organizma bu durumdan zarar görmeden kurtulur. 

Metabolik dirençte, dirençli bireylerdeki bazı enzimler daha yüksek seviyede 

bulunmaktadır. İnsektisitlere veya akarisitlere metabolik direnç oluşumunda 

rol alan pek çok enzim gurubu bulunmaktadır. Bunlardan Total esterazlar, 

Glutathion S-Transferazlar ve Sitokrom p-450 direncin oluşumunda temel 

olarak görülmektedir. Total esterazlar ve Sitokrom p-450 (M.F.O.) faz 1 

bölümünde yer alırken GST enzimi hem faz 1 hemde faz 2 bölümünde yer 

almakta, UGT’ler ise 2. faz bölümündedirler (Enayati ve ark., 2005; Van 

Leeuwen ve ark., 2009; Feyereisen ve ark., 2015; Snoeck ve ark., 2017). 

Çözünen ürün haline gelen maddelerin taşıyıcı protein tarafından hücre 

dışına çıkarılması ise 3. faz olarak geçmektedir. Bu ise ATP bağlayıcı kaset 
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taşıyıcıları (ABC taşıyıcılar), Major facilitator superfamily (MFS) tarafından 

sağlanmaktadır.  Bu durum toksin veya ksenobiyotik dediğimiz yabancı 

madde veya metabolitin vücuda dışarıdan girişi ile başlar. Faz 1’de enzimler 

bu ksenobiyotiklere bazı bileşenler bağlayarak (eşlenik veya kovalent bağ 

kurarak) suda çözünebilirliğini arttırırlar. Sonraki 2. fazda enzimler 

tarafından (GST ve UGT) konjuge edilenler yani bağlanarak etkisiz hale 

getirdikleri ve çözünebilirliği artmış toksinler etkisiz hale getirilir (Brattsten, 

1988; Van Leeuwen ve ark., 2009; Bajda-Wybouw, 2018; İnak ve 

Çobanoğlu, 2018). Faz 3 olarak bilinen kısımda ise MFS, ABC taşıyıcıları, 

tarafından hücreden dışarı taşınırlar (Feyereisen ve ark., 2015; Van Leeuwen 

ve Dermauw, 2016; Snoeck ve ark., 2017). 

Metabolik direncin gelişmesine etkili olan bazı enzimler 

Esteraz  

Esteraz enzimleri, ester bağlarını ve çeşitli eksojen (sentetikler) ve 

endojen substratları metabolize eden büyük, karmaşık bir enzim gurubudur. 

Karboksilesterazlar (COE) faz 1 kısmında görev alan enzimlerdir. Pek çok 

gruba etkili olmakla beraber özellikle organikfosforlular, karbamatlılar ve 

piretroitler’e karşı metabolik direnç oluşumunda rol alır (Sogorb ve 

Vilanova, 2002; Oakeshott ve ark., 2010; Oakeshott ve Russel, 2010; 

Fotoukkiaii, 2020). CCE (karboksil/kolinesteraz)’ler toksinlerin ester 

bağlarını parçalayarak bileşikleri hidrolize eder. Aynı zamanda 

ksenobiyotikleri de vücuttaki hemolimfe ve vücut yağına 

ekleyebilir/ayırabilir (Van Leeuwen ve ark., 2009; Fotoukkiaii, 2020). 

Esterazlar pek çok farklı substratın özellikle ester halkalarını keserek 

parçalarlar (Van Leeuwen ve ark., 2009). Bazı organikfosforlular ve 

oksonlar (veya paraoksonlar) karboksilesterazların daimi baskılayıcısıdır. 

Ancak bazı organikfosforlular, karbamatlar, sentetik piretroitler, 

organikklorlular, benzoilfenilüreler ve juvenil hormon analogları esteraz 

hidrolizine karşı açıktırlar (Van Leeuwen ve ark., 2009). Metabolik direnci 

sağlayan esteraz enzimleri sınırlı katalitik özelliklere sahip olsa da 

normalden fazla miktarda üretilmesi ile pestisiti bağlayarak hedefinden 

uzaklaştırır. Bu şekilde molekülün kullanılabilirliğini veya canlı içinde 

bulunabilirliğini azaltırlar (Van Leeuwen ve ark., 2009).  

Esteraz enzimleri çoğu insektisitte özellikle organikfosforlu ve 

karbamatlı gibi ester bağlarına sahip molekül yapıların, su varlığında ester 
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bağlarını ayırarak bozunmasına yardımcı olur. Çoğu zaman esteraz 

enzimlerinin yüksek düzeyde artışı biyokimyasal (farmakokinetik) direnç 

mekanizmasının ve hedef yeri değiştirilmesi sonucunda oluşan hedef bölge 

duyarsızlığının (farmakodinamik) tetiklenmesine neden olur (Scott, 1995; 

Bajda- Wybouw, 2018; İnak ve Çobanoğlu, 2018). Esteraz genlerinin ifadesi 

veya enziminin artması, organikfosforlu veya diğer insektisitlere direnç 

seviyesinin arttırdığını göstermiştir (Poirié ve ark., 1992; Ulusoy, 2022). 

Koyun sineği [Lucilia cuprina Wiedemann, 1830 (Diptera: 

Calliphoridae)]’nin E3 bölgesinde meydana gelen 2 adet nokta mutasyonu 

sonucunda karboksilesterazın bağlanması ve substratının kimyasal 

reaksiyonu, pek çok organikfosforlulara karşı direncin oluşmasına neden 

olmuştur (Nordhus, 2005; Fahnbulleh, 2007).   

Glutatyon s-transferazlar (GST) 

Metabolik dirençte rol oynayan başka bir enzim sınıfı Glutathion S-

Transferazdır (Scott, 1995). GST’ler çok işlevli bir enzim ailesidir. 

Toksinlerin ve ksenobiyotiklerin metabolize edilmesinde hem faz1 hemde 

faz 2 döngüsünde yer alırlar. Sitozol GST ’leri altı kısımda incelenir. Bunlar: 

delta, epsilon, omega, sigma, teta ve zeta’dır. Organikklorlu ve 

organikfosforluların detoksifikasyonunda delta ve epsilon GST ’leri rol alır 

(Enayati ve ark., 2005; Feyereisen ve ark., 2015; Fotoukkiaii, 2020). 

Glutathion S-Transferazlar, glutathion ’u çeşitli elektrofil yapılara konjuge 

etme görevini sürdüren bir protein ailesidir. Organikklorlu ve 

organikfosforlu bileşiklerin glutathion ile konjuge edilmesi iyi bir örnek 

olabilir (Van Leeuwen ve ark., 2009). Hem iç (juvenil hormon, ekdisteroid 

ve feromonlar) kaynaklı hemde dış (bitki allelokimyasalları, insektisitler 

gibi) kaynaklı organizmaya yabancı maddelerin detoksifikasyonunda rol 

alan bir enzim gurubudur (Fahnbulleh, 2007). Glutathion S-transferazlar, 

glutathionu elektronlara bağlayan, reaktif moleküllerin birbirine bağlantı 

kurmasını gerçekleştiren enzimlerdir. Glutathion ’un hücre zarını geçmede 

en önemli rolü polarite (suda çözünürlüğü) özelliğidir. Glutathion ’un 

polaritesi, hücre zarlarını geçmede ve glutathion ile konjuge edilen 

eklentilerin hücreden ve en sonunda organizmadan atılımı yolu ile 

uzaklaştırılmasında rol oynarlar (Che-Mendoza ve ark., 2009; Van Leeuwen 

ve ark., 2009). GST ’ler kendi alanlarında pek çok kimyasalı substrat gibi 

değerlendirir. Substrat olarak görebilmesi ise çok sayıda su içerisinde 

çözünemeyen apolar yapıların, burada substrat bağlanma yeri ve altında 
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izoenzimlerinin bulunması sayesinde gerçekleşir (Strange ve ark., 2001; İnak 

ve Çobanoğlu 2018). Genom projesi sonucunda Tetranychus urticae 

Koch,1836 (Acari: Tetranychidae)’de sitozol GST genlerinin böceklere göre 

daha fazla olduğu ve dört aile (delta, mu, omega ve zeta) ’ye ait 31 adet genin 

bulunduğu tespit edilmiştir (Grbić ve ark., 2011; Bajda ve ark., 2015; 

Fotoukkiaii, 2020). GST’ler pestisitlerin parçalanmasını hızlandırır. Aynı 

şekilde organizmanın metabolizmasını hızlandırarak lipofilik maddelerin 

suda çözünürlüğünü arttırır. Böylece toksikantın organizmadan atılımını 

sağlar (Stumpf, 2001). Bu enzim grubu piretroit, organikfosforlu, DDT, 

siklodien (cyclodiene) ve karbamatlar gibi zehirli maddeleri zararsız hale 

dönüştürür. GST enzim artışının birçok insektisit sınıfının oluşturduğu 

direnç ile ilgili olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur (Vontas ve 

ark., 2001; Nordhus, 2005; Fahnbulleh, 2007). Böceklerde insektisitlerin 

neden olduğu GST ’nin biyokimyasındaki değişimi ile ilgili pek çok şey 

bilinirken, akarlarda GST enzimi ile ilgili bilgi kısıtlıdır (Stumpf, 2001). 

Sitokrom p-450 

Diğer metabolik dirence neden olan sınıf Sitokrom p-450 

[monooksigenaz, cyp veya mixed function oxidase (MFO)] ailesi çok sayıda 

iç ve dış kaynaklı maddelerin detoksifikasyonunda yer alan 

monooksigenazlara dayanmaktadır. Monooksigenazlar bileşikleri ise su 

molekülü bağlar veya ürünü su ile hidroliz ederek kimyasal bağlarını 

parçalar ve daha küçük yapılı moleküllere çevirir. Bunu ise elektrofilik 

(elektronlara pozitif iyonlar veya reaktif nötral moleküller bağlayarak) veya 

nükleofilik (kimyasal bağ oluşturmasını kolaylaştırmak için elektrofile bağ 

kurma) merkezler oluşturarak toksik maddeyi daha hidrofilik ve reaktif hale 

dönüştürür (Van Leeuwen ve ark., 2009). Böceklerde bulunan 

monooksigenaz enzimlerinin beslenmeye, büyümeye, gelişmeye, yabancı 

maddelere karşı direnç oluşumunda yapısal görevleri bulunmaktadır (Van 

Pottelberge ve ark., 2008). Monooksigenazlar, pestisitlerin canlı 

metabolizmasına girdikten sonra O-, S- ve N-alkil hidroksilasyon, alifatik 

hidroksilasyon, aromatik hidroksilasyon yoluyla oksitlenmesi, ester 

oksidasyonu, azot ve thioesterlerin oksidasyonu şeklinde canlının biyokimya 

değişiminde rol alır (Fahnbulleh, 2007). Bu enzim gurubu hemen hemen 

birçok organizmada bulunur ve çok çeşitli bir enzim sınıfıdır. P-450 enzimi 

endojen ve ekzojen aromatic bileşiklerin metabolizmasında rol oynar (Van 

Leeuwen ve ark., 2009; Fotoukkiaii, 2020). Monooksigenazlar canlı 
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organizmalarda asit, hormon, steroit veya organizma içine giren pestisit, 

ksenobiyotik gibi maddelerin anabolizma ve katabolizmasında yer alan 

enzimlerdir (Feyereisen, 1999). İşlevlerindeki çeşitlilik, yapılarındaki 

farklılıklarla sağlanmaktadır. P-450 genlerinin fazla olması nedeniyle farklı 

substratlar tarafından ölçülen monooksigenazların direnci ve aktivitesi 

arasında korelasyonlar nadir bulunmuştur (Van Leeuwen ve ark., 2009). 

Monooksigenazlar, bazı ekdizon (örneğin 20-hydroxy ecdysone), juvenil 

benzeri hormonlar ve feromonların sentezinde kullanılırlar. Bu enzimin 

inhibitörleri hormonların sentezini de etkilediklerinden dolayı, canlıların 

morfolojisi ve gelişiminde farklılıklara neden olur (Soderlund, 1997). Hedef 

bölge direnci görülmeyen zararlılarda p-450 gibi enzim artışları veya diğer 

mekanizmalarında insektisit ve akarisite direnç oluşumuna neden olabileceği 

düşünülmektedir (İnak ve ark., 2022).  Yine bu enzimin gen ifadelerindeki 

azalış ve artışların, zararlıların insektisit ve akarisitlere karşı oluşan 

metabolik direncinde rolünün olduğunu belirten pekçok araştırma mevcuttur 

(Riga ve ark., 2014; Sharma ve ark., 2018; Khanjani ve ark., 2020; Ulusoy, 

2020 a, b; Papapostolou ve ark., 2021). 

Üridin difosfat glikoz taşıyıcılar (UGT) 

Canlı türlerde biyotransformasyon yollarından biri de UGT’lerdir. 

Organizma içerisine giren yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) 

detoksifikasyonunda rol alan metabolik yollardan biridir (Aypak, 2009; Ahn 

ve ark., 2012). Pekçok dokuda bulunan ve endoplazmik retikulumda yer alan 

UGT’ler tarafından katalizlenen konjugasyon tepkimesidir (Miners ve 

Mackenzie, 1991; Mackenzie ve ark., 1992; Aypak, 2009). UGT’ler 

endoplazmik retikulumda zara bağlı proteinlerdir. UGT protein yapısı iki ana 

kısımda incelenir. İlki N-terminal aglikon substrat bağlanma alanı ve C-

terminal UDP glikozit bağlanma bölgesi şeklindedir. Yüksek canlılarda 

UGT’lerin N-terminal ucu, ilgili proteindeki endoplazmik retikulum 

kısmında tamamlanmasına eşlik eden bir sinyal peptidine sahiptir. Sinyal 

peptidi iletimi sağladıktan sonra bölünür ve protein N-glikozile olur. Protein, 

C-terminali ucunda hidrofobik yapıya sahip geçirgen endoplazmik retikulum 

zarında sitoplazmik kuyruk tarafından tutulur (Magdalou ve ark., 2010). Bu 

şekilde zararlı organizma içine giren ksenobiyotik reaksiyonun inaktive 

edilmesi ile canlı organizmanın hayatta kalmasını sağlar. Böceklerde küçük 

yağımsı (lipofilik) bileşiklerin glikozilasyonu, enzimatik detoksifikasyon 

mekanizması olarak görülmüştür (Smith, 1962; Ahmad ve ark., 1986; 
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Brattsten, 1988; Després ve ark., 2007; Ahn ve ark., 2012). Yapılan 

biyokimyasal çalışmalarda böceklerdeki UGT enzimlerinin omurgalılarda 

kullanılan UDP-glukoronik asit yerine ana şeker tipi olarak UDP-glukoz 

kullanıldığı tespit edilmiştir (Bock, 2003; Ahn ve ark., 2012). UGT 

mekanizması açısından omurgalılar ile böceklerin tek benzerliği 

endoplazmik retikulum zarına bağlanma şeklidir. Yabancı maddelerin veya 

ksenobiyotiklerin küçük yağlarda, şekerin eklenmesi ile çözünmesi sağlanır. 

Bu sayede ortaya çıkan yeni ürün stabil ve kolayca atılabilen suda çözünür 

hale gelir.  Elektronların (O, N, S) bağlanması ve uygun substratlarının 

(alifatik bileşenler, fenol, karboksilik asitler, aminler, sülfidril) bulunması ile 

zararlı bileşiklerin vücuttan atılmaları sağlanır (Miners ve Mackenzie, 1991; 

Mackenzie ve ark., 1992; Aypak, 2009).  Böceklerde UGT enzim aktivite 

araştırmaları Musca domestica Linnaeus 1758 (Diptera: Muscidae), 

Drosophila melanogaster Meigen, 1830 (Diptera: Drosophilidae), Manduca 

sexta Linnaeus, 1763 (Lepidoptera: Sphingidae) ve Bombyx mori Linnaeus, 

1758 (Lepidoptera: Bombycidae) üzerinde yürütülmüştür (Morello ve 

Repetto, 1979; Real ve ark., 1991; Ahmad ve Hopkins, 1992; Ahmad ve 

Hopkins, 1993; Luque ve ark., 2002; Ahn ve ark., 2012). UGT’ler böceklerde 

vücut yağında, orta barsak, anten ve diğer bazı dokularda bulunmuştur 

(Ahmad ve Hopkins, 1993; Wang ve ark., 1999). Sadece bitkilerdeki 

allelokimyasallara veya kimyasal ilaçlara karşı kendini korumak için değil, 

aynı zamanda ekdisteroid hormonunun sentezlenmesi ve kütikula 

katmanlarının oluşumu gibi süreçlerde endojenik bileşikleri UGT enzimleri 

glikozile eder. Bunun haricinde besinlerdeki flavonoitler, Lycaenid 

kelebeklerinde kanatlarda renk oluşturmada ve Bomby mori’de kozanın yeşil 

renk alarak kendisini ultraviyole ışınlara karşı koruması için glikozile 

edilirler (Wiesen ve ark., 1994; Daimon ve ark., 2010; Ahn ve ark., 2012). 

Bu çalışmalar ile aslında böceklerde UGT’lerin yalnızca ilaçlara veya 

ksenobiyotiklere karşı savunmada değil aynı zamanda fiziksel ve görsel 

olarakta canlının korunmasına katkı sağladığı belirtilmiştir. Omurgalılarda 

ise çok sayıda ksenobiyotik, bilirubin ve steroit gibi bileşiği 

(endobiyotiklerin) konjuge eden faz 2 kısmındaki metabolize edici 

enzimlerden bir tanesi olarak rol almaktadır (Bock, 2003).  

Major facilitator superfamily (MFS) 

MFS taşıyıcıları, ATP bağlayıcı kaset (ABC) taşıyıcıları ile birlikte, 

tüm canlı organizmalarda bulunan en büyük taşıyıcı ailelerden biridir (Pao 
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ve ark., 1998; Dermauw ve Van Leeuwen, 2014). Hücre içindeki toksik 

maddelerin birikimini (miktar) engelleyen ABC ve MFS taşıycı aileleri son 

20 sene içerisinde ortaya çıkarılmıştır. Bu taşıyıcıların geniş bir substrat 

aralığına özelleştiği, endojen ve eksojen fazla veya toksik ürünleri hücre 

dışına taşıdıkları ortaya çıkmıştır. Böylece hücrede bu toksik ürünlerin 

birikimi ve zarar vermesi önlenir (Pao ve ark., 1998; Bauer ve ark., 1999; 

Stergiopoulos ve ark., 2002). MFS taşıyıcıları, şeker ve aminoasitleri de 

içeren substratları zarlar boyunca taşıdığı da bilinmektedir (Law ve ark., 

2008; Quistgaard ve ark., 2016; Yang ve ark., 2021). MFS taşıyıcıları, taşıma 

şekline göre üç gruba ayrılır. Bunlar uniport, simport ve antiport taşımadır. 

Uniport taşınmada, tek yönde taşıma gerçekleşir ve taşıma için oluşan 

yoğunluk sonucunda açığa çıkan enerji bu gücü onlara sağlar. Simport 

taşınma, bir bağlantı iyonu (proton gibi) ile beraber bir substratın taşınması 

şeklinde gerçekleşmektedir. Yani aynı anda iki substratın aynı yöne 

taşınması meydana gelir. Antiport taşınmada ise bağlanan bir substrat bir 

yöne taşınırken diğer yardımcı substrat zıt yöne taşınır (Forrest ve ark., 

2011). Uniport taşıyıcılar harici enerjiye gerek duymaz. Substratlarını 

ortamda oluşan konsantrasyona bağlı olarak taşırlar. Ancak simport ve 

antiportlar, substratları konsantrasyon gradyanlarına karşı taşımak için 

bağlama iyonlarının veya yardımcı substratların (iyon, şekerler, ilaçlar, 

nörotransmitter, aminoasit, peptit) konsantrasyon gradyanında depolanan 

elektrokimyasal yoğunluk sonucu meydana gelen enerjiyi kullanırlar (Hirai 

ve ark., 2002; Law ve ark., 2008; Yan, 2013). MFS taşıyıcıları, ABC 

taşıyıcılarının tersine, substratları zarlar arasında taşımak için ATP molekülü 

yerine (simport veya antiport) mevcut elektrokimyasal akımdan yararlanır 

(Pao ve ark., 1998; Dermauw ve Van Leeuwen, 2014). Bu şekilde toksinleri 

dışarı taşıyarak hücre içinde birikimi önler ve canlı organizmanın hayatta 

kalmasına yardımcı olurlar (Pao ve ark., 1998; Stergiopoulos ve ark., 2002). 

Ayrıca gen ifadesi düzeyinde meydana gelen artışların, hücrelerin toksik 

bileşiklere karşı direncinde önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur 

(Stergiopoulos ve ark., 2002). İnsanda bulunan MFS taşıyıcılarının 

görevlerinden birisi de bağırsaktaki besin emilimini arttırmaya yardımcı 

olmaktır. Ayrıca böbrek ve karaciğer temizliği gibi benzer işlevleri yaptığı 

da bilinmektedir. İnsanlarda da yine aynı şekilde sinyal moleküllerin, 

metabolitlerin, besinlerin ve substratların hücre arası ve hücre içi boşluklarda 

taşınmasında görevleri bulunmaktadır (Augustin, 2010; Hou ve Matherly, 
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2014). Ayrıca, birçok MFS taşıyıcısı eklembacaklılarda çeşitli toksinleri 

taşıdığı gibi insan vücudunda ilaç dağılımında görev alır. İnsanlarda en çok 

çalışılan MFS taşıyıcıları glikoz taşıyıcıları (GLUT) olarak bilinen SLC2 

proteinleridir. Tip 2 diyabet gibi önemli hastalıkların temelinde ilgili 

MFS’lerin işlev bozukluğu veya işlev düzensizlikleri yatmaktadır (Augustin, 

2010; Cura ve Carruthers 2012). 

MFS ile alakalı çalışmalar eklembacaklılarda az sayıdadır. 

Araştırıcılar, organizmanın beslendiği konukçu bitki değişikliğinde veya 

ksenobiyotiklere dirençli hale gelen zararlı organizmalara baktıklarında, bu 

taşıyıcı ailede ifade edilen genlerin sayısındaki değişim değerlerinde belirgin 

bir farklılık olduğundan söz etmektedir. Özellikle T. urticae genomunda 

bulunan sayısız ABC taşıyıcısına rağmen diğer taşıyıcıların veya taşıyıcı 

olmayan proteinlerin de aynı şekilde ksenobiyotiklerin metabolik 

detoksifikasyonunda temel rol aldığından bahsedilmektedir (Grbić ve ark., 

2011; Dermauw ve ark., 2013a; Snoeck ve ark., 2017). Ksenobiyotik 

direncinde rollerinin olduğu yakın dönemdeki çalışmalar ile öğrenilmiştir. 

Konukçu fasülye bitkisinden alınarak, domates bitkisine verilen akarların 

MFS taşıyıcı genlerinde, fasülyedeki beslenmelerine göre gen ifadelerinde 

değişimlerin olduğu bildirilmiştir (Dermauw ve ark., 2013b). 

ABC taşıyıcıları (ATP bağlayıcı kaset taşıyıcılar) 

Bütün canlılar (prokaryot ve ökaryot) vücutlarına giren zararlı 

maddeleri bir şekilde elimine ederek hayatta kalmaya çalışırlar. Tarım 

zararlısı organizmalar hayatta kalabilmek için beslendikleri konukçular 

yoluyla veya insanlar tarafından zararlıyla mücadele için uygulanan sentetik 

toksik bileşiklere maruz kalmaktadırlar. Zararlılar bu toksik maddelere 

adaptasyon sağlayabilmek adına hücre içindeki zararlı bileşiklerin 

yoğunluğunu azaltmak için doğal yollarla hücre dışına aktarımı sağlayan 

mekanizmalar geliştirmişlerdir. Bazen hücre içerisine giren toksik 

maddelerin birikimini engelleyen, bazense hücresel işlevlerde kullanılan 

ancak gereğinden fazla bulunan ve hücresel işlevlerin çalışmasına engel olan 

ürünlerin dışarı taşınmasını sağlarlar (Stergiopoulos ve ark., 2002). Bu 

yapılardan biriside ATP bağlayıcı kaset taşıyıcılardır. ATP bağlayıcı kaset 

(ABC) taşıyıcıları, iyonlardan makro moleküllere kadar çok çeşitli sitotoksik 

ve hidrofobik molekülleri taşıma yeteneğine sahip pompalardır. Plazma zarı 

dışında vakuoller gibi boşluklarda, endoplazmik retikulum, peroksizom ve 
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mitokondri gibi organel zarlarında yer alırlar. Bunlar hem içeri hem de dışarı 

akış sağlayan pompalardır (Stergiopoulos ve ark., 2002). Toplamda iki adet 

altı transmembran (TMDn) bölgesinden oluşur ve bunlar nükleotit bağlayıcı 

(NBF) bir yapıya sahip iki homolog kısımdan meydana gelirler (Ishikawa ve 

ark., 1997; Tusnády ve ark., 1997).  ABC taşıyıcıları kendilerine spesifik 

geniş substrat aralığına (alkaloit, lipit, peptit, steroit, terpenoit, flavanoit, 

şeker, inorganik anyonlar, ağır metal şelatları) sahiptirler (Stergiopoulos ve 

ark., 2002). ABC taşıyıcıları hücre zarları boyunca substratları ATP 

enerjisine bağlı hareket eden bütünsel proteinlerdir. Gerekli enerjiyi ATP’nin 

hidrolizi sonucunda elde ederler (Stergiopoulos ve ark., 2002). ABC 

taşıyıcıları gruplandırılacak olunursa ABCA’dan ABCH’ ye kadar 8 sınıfı 

bulunmaktadır (Paumi ve ark., 2009). Çalışma şekilleri hakkında pek çok 

fikir ortaya atılmıştır. Buna göre toksik maddenin az miktarının sitoplazmaya 

ulaşması ile pompaların çalışması uyarılır ve hücre içindeki savunma 

mekanizması aktif hale gelir. ABC proteinlerinin, zarların fiziksel 

özelliklerini değiştirerek toksikantı sitoplazmada yüksek konsantrasyonlara 

ulaşmadan önce zarlardan hücre dışı boşluğa çıkardığı düşünülür (Roepe, 

1994; Wadkins ve Roepe, 1997). ABCE ve ABCF sınıfındaki genler büyük 

oranda korunurken diğer sınıftakiler, çevresel koşullara uyum sağlayarak 

işlevsel yapılarına göre değişirler. Yapılan bazı çalışmalarda insektisit 

direncinde ATP bağlayıcı kaset taşıyıcı ailesinin B ve C alt birimlerinin 

çoklu dirençle ilişkili olduğu tahmin edilmektedir (Merzendorfer, 2014). 

ABCC genleri bal arıları genomunda az sayıda yer alırken, pekçok insektisite 

dirençli Tribolium castaneum Herbst, 1797 (Insecta: Coleoptera) da bu 

genlerin sayıları yüksektir. Bu ise arıların pestisitlere sublethal dozlarda bile 

yüksek duyarlılık göstermesinin neden olabileceği hakkında fikir 

vermektedir (Farooqui, 2013). Tütün bitkilerinde beslenen böceklerde ise 

nörotoksik nikotinlere karşı direnmeyi sağlar. Özellikle malpigi tüplerinde 

etkin olarak bulunan ATP bağlayıcı kaset taşıyıcıların işlevsel olduğu 

düşünülmektedir (Wink ve Theile 2002). Yine lepidopterlerde Bacillus 

thuringiensis (Bt)’in cry toksinlerine karşı direnç geliştirmelerine ABCC2 

allellerinin sebep olduğu öne sürülmüştür (Pardo-lopez ve ark., 2013). Bir 

çalışmada ABC taşıyıcı inhibitörü kullanılarak insektisitlerin etkinliğinin 

arttığı kanıtlanmıştır (Abo- Elghar ve ark., 2004). Bu gibi olayların zararlı 

organizmalardaki ilgili ABC genlerinin insektisit direncine katkıda 

bulunabileceği gösterilmiştir. ATP bağlayıcı kaset taşıyıcıların hücreden 
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toksikantı uzaklaştırmanın yanı sıra organizma içinde pekçok faaliyette yer 

aldığı bildirilmiştir. Canlılara göz rengini vermeden ekdizon hormonlarının 

dengelenmesine kadar farklı işlevsel görevlerde ABC taşıyıcılarının 

bulunabileceği bildirilmektedir (Merzendorfer, 2014).  

İntradiol halka ayırıcı dioksigenazlar (ID-RCD) 

Bitkiler kendilerini rahatsız eden zararlılara karşı korunmak için 

aromatik amino asitlerden ikincil metabolitlere kadar aromatik bileşikler 

üretirler. Aynı şekilde kültür bitkilerini zararlılardan korunmak için insaoğlu 

çeşitli (organikfosforlu, benzen, nitrofenol, klorlular vs. gibi pekçok) 

aromatik insektisit akarisit gibi pestisitler keşfetmiştir (Njiru ve ark., 2022). 

Buna rağmen kültür bitkileri ile beslenen zararlılarda ölüm azalarak canlı 

kalan birey sayısı artmaktadır. Hayatta kalan bireyler kendilerini 

koruyabilmek için bu aromatik bileşiklere karşı direnç geliştirmektedir. Bu 

zararlı organizmaların, kendilerini bitki ksenobiyotiklerine ve sentetik 

pestisitlere karşı zararın azaltılmasında kullandığı yeni bir detoksifikasyon 

enzim ailesi keşfedilmiştir. Bu enzim ailesi intradiol halka ayırıcı 

dioksigenazlar (ID-RCD) olarak tanımlanmıştır. ID-RCD’lar, zararlının 

kendini savunabilmesi için, aromatik bileşiklerin (bitki ksenobiyotikleri, 

pestisitler vs.) çoklu halkalarını keserek tek halkalı ve zararsız aromatik 

bileşenlere dönüştürmesi ile metabolik direnç gelişimine yol açarlar.  

Organik veya sentetik aromatik bileşikler, çeşitli parçalanmalar 

sonucunda monosiklik bileşenlere dönüşür ve bu esnada bir dizi endojenik 

reaksiyon meydana gelir. Aromatik bileşiklerin parçalanması ile çok sayıda 

organik maddeyi basit tek halkalı (monosiklik) aromatik bileşikler olan 3,4-

dihydroxybenzoate (protocatechuate) ya da 1,2-dihydroxybenzene 

(catechol) dönüştürür (MacLean ve ark., 2006; Wells ve Ragauskas 2012). 

Ayrıcı şekillerine göre bu enzimler ekstradiol veya intradiol halka ayırıcı 

dioksigenazlar olarak adlandırılır. Ekstradiol halka ayırıcı dioksigenaz 

enzimleri hidroksil gruplarına bitişik olarak bulunan protocatechuate ve 

catechol halkalarını semialdehitleri oluşturmak için böler. Ayrıca tipik olarak 

geniş substrat aralığı sergiler ve oksijen aracılığıyla halka ayırmasına ek 

olarak epimerizasyon, izomerizasyon ve nükleofilik yer değiştirme gibi çok 

sayıda reaksiyonu katalizler (Harayama ve Rekik, 1989; Cha, 2006; Tsai ve 

Li, 2007; Fetzner, 2012). İntradiol halka ayırıcı dioksigenaz enzimleri ise 

birbirine komşu hidroksillenmiş iki karbon arasındaki protocatechuate ve 
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catechol halkalarını dikarboksilik asit oluşturmak için böler (Guzik ve ark., 

2013). İntradiol halka ayırıcı dioksigenazlar, ekstradiol halka ayırıcı 

dioksigenaz enzimlerinin aksine sadece oksijen aracılığıyla halkasal 

bölünme reaksiyonlarını katalizlediği ve canlılar arasında çok yaygın 

olmadığı düşünülmektedir (Njiru ve ark., 2022). Bir tarım zararlısı olan iki 

noktalı kırmızıörümcek (T. urticae)’in tüm genomunun bulunmasından 

sonra araştırıcılar ID-RCD benzeri bir aileyi bu zararlıda tespit etmişlerdir 

(Grbic ve ark., 2011). Yapılan bir çalışmada iki noktalı kırmızıörümceğin 

tetur07g02040 geninin catechol ve 4-methyl catechol substratını laboratuvar 

koşullarında parçaladığı gösterilmiştir (Schlachter ve ark., 2019). Başka bir 

çalışmada kullanılan substratların (catechol, 4-methyl catechol, 4-

chlorocatechol, hydroxyquinol) test edilen örneklerin 3’ünde ID-

RCD’larının aktif bir şekilde çalıştığını bulmuşlardır. Araştırıcılar T. 

urticae’de ID-RCD gen düzeyindeki ifadelerin (ekspresyon) farklı konukçu 

bitkilerde farklı düzeylerde bulunduğunu ve jasmonik aside karşı bu 

ifadelerinde uyarılma gerçekleştiğini tespit etmişlerdir (Njiru ve ark., 2022). 

ID-RCD bölgesindeki bazı proteinler susturulduğunda ise domates bitkisi 

üzerinde akarın hayatta kalma oranının azaldığını tespit etmişlerdir. Bu 

deney ile bitkinin kendisini zararlıya karşı savunmada aromatik bir bileşen 

olan jasmonik asidin ne kadar etkili bir ksenobiyotik olduğunu ve akarın 

vücuduna giren ksenobiyotiği ID-RCD’lerle metabolize etme yeteneğini 

göstermişlerdir (Njiru ve ark., 2022). Akarlarda ID-RCD ailesinin aromatik 

bileşikleri metabolize ederek direnç gelişimine katkıda bulunduğu ortaya 

konulmuştur.  

SONUÇ 

Zararlı organizmaların ksenobiyotiklere karşı direnç gelişimindeki 

etmenlerden biri olan enzimler, canlıların hayatta kalabilmesi için en önemli 

yapılardan birisidir. Zararlılar vücutlarına aldıkları organik ya da sentetik 

aromatik bileşikleri, bu enzimler sayesinde toksik düzeye gelmeden önce 

etkisiz hale getirirek canlı kalmayı sürdürebilmektedirler. Bu olay zararlı 

organizmaların yüzyıllar boyunca hayatta kalabilmeleri için beslenmeleri 

neticesinde doğanın kendilerine armağan ettiği güçlü bir sistemdir. 

Zararlıların evrimsel gelişim süreci boyunca hayatta kalabilen güçlü bireyler, 

aromatik bileşikleri detoksifiye etmeyi öğrenmiş ve bu sayede toksik 

metabolitlere karşı direnç geliştirmişlerdir. Canlıların geliştirmiş oldukları 

bilinmeyen bu süper güçleri, gün geçtikçe gelişen bakış açısı ve ilerleyen 
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bilim sayesinde yeni savunma mekanizmalarının da ortaya çıkarılması ile 

anlaşılabilecektir. Son yarım asır içerisinde, bilim insanlarının zararlı 

organizmalarda yeni buldukları enzim grupları için (ABC taşıyıcılar, MFS, 

ID-RCD ve UGT) halen yeni hipotezler geliştirilmekte, deneysel çalışmalar 

yapılarak bu olaylar anlaşılmaya ve ispat edilmeye çalışılmaktadır. Bu 

mekanizmaların ortaya çıkarılması ile oluşturulacak yeni insektisit ve 

akarisitlerin geliştirilmesinde bir adım daha önde olunacaktır. Hedef odaklı 

gidilebileceğinden, kimyasal moleküller keşfedilirken oluşacak maliyetler 

düşük olacak ve araştırmalar esnasında kaybedilecek yıllar kısalacaktır. Yeni 

bulunacak bir pestisit molekülü daha verimli kullanılarak, zararlı 

organizmalardaki bu mekanizmalara karşı koyabilecek şekilde 

planlanabilecektir. Bu tedbirler sayesinde pestisitlerin piyasada bulunma 

süresi uzatılabilecektir. Düşük maliyet ile yüksek fayda sağlamaya yönelik 

yeni geliştirilecek pestisitler canlılardan elde edilen bu çıktılar sayesinde 

geliştirilebilecektir. Son zamanlarda bu fikirle ortaya çıkan propestisitler, 

zararlı ve faydalı organizma arasında oluşan seçiciliği daha ileri düzeye 

taşımaktadır. Ayrıca bu sayede çevreye ve hedef dışı organizmalara daha az 

zararlı yüksek seçiciliğe sahip pestisitlerin geliştirilmesi öne çıkmaktadır. 

Böylece pestisitler daha sürdürülebilir, insan, çevre ve faydalılara olan 

seçicilik sayesinde risklerin azalabileceği düşünülmektedir.   
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TIBBİ ve AROMATİK BİTKİ ve UÇUCU 

YAĞLARININ ANTİFUNGAL 

AKTİVİTELERİNDE SON GELİŞMELER 

Mehmet Ata KESKE1, İnci GÜLER GÜNEY2 

GİRİŞ 

Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin 174 familya, 1.251 cins ve 

ortalama 12.000’den fazla tür ve tür altı taksona sahip olduğu bilinmektedir 

(Kendir ve Güvenç, 2010). Dünyada ve ülkemizde ekonomik değeri artan 

tıbbi ve aromatik bitkilerin farklı amaçlarda kullanım olanakları ve faydaları 

önem kazanmaktadır (Acıbuca ve Budak, 2018). Ekonomik değeri yüksek 

olan tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağı da önem arzetmektedir. Son 

yıllarda Türkiye’de uçucu yağlar ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların 

artması da bu durumun en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır 

(Yaman ve ark., 2021).  

Tıbbi ve aromatik bitki özlerinin ve uçucu yağlarının kullanımı ile 

ilgili yapılan çalışmaların çoğu, bitki hastalıklarını kontrol etmeyi ve 

pestisitlerin uygulanmasını azaltmayı hedeflemektedir. Fungal patojenlerin 

gıdalarda bozulmalara neden olduğu, gıdaların nitelik ve niceliklerine zarar 

verdiği bilinmektedir (Saraç Sivrikaya ve ark., 2021). Fungal patojen türüne 

karşı sürekli kimyasal pestisit kullanımı ise hastalıklara karşı direnç 

geliştirmektedir. Bitkilerin, fungal patojenlere karşı dirençli hale gelmesi 

için bitki savunma mekanizmalarını geliştirmek ve hastalık salgınlarını 

önlemek gerekmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin antimikrobiyal 

özelliklere sahip olmaları bitki hastalıklarının kontrolünde doğal pestisit 

olarak kullanılmalarını sağlamaktadır. Bu durum bitki özleri ve uçucu 

yağlarının, çevre ve insan sağlığı açısından daha güvenli olması ve fungal 

patojenlerin bu doğal pestisitlere karşı dirençliliğinin daha düşük olması 

1Yl. Öğr., Mardin Artuklu Üniversitesi, matakeske@artuklu.edu.tr 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, incigulerguney@artuklu.edu.tr 
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yönüyle hastalıklara karşı mücedelelerde kullanılabilirliliğini göstermektedir 

(Mncube ve ark., 2021).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin sekonder metabolitleri olan steroidler, 

flavonoidler, saponinler, alkaloitler, terpenler ve fenolik bileşiklerin 

antimikrobiyal, antifungal, antialerjik ve antioksidan özelliklere sahip 

olduğu bilinmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler tarafından salgılanan 

sekonder bileşiklerin funguslara karşı yüksek antifungal aktivite gösterdiği 

tespit edilmiştir (Aftab, 2019). Tıbbı ve aromatik bitkilerin ekstrakları ve 

uçucu yağlarla ilgili yapılan farklı literatürdeki çalışmaları, mikotoksijenik 

funguslara ve fitopatojenlere karşı antifungal etki gösterdiği, in-vitro ve in-

vivo koşullarda patojenleri inhibe ettiği rapor edilmiştir (Isman, 2000; Da 

Silva ve ark., 2019). Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağlarının ise 

antimikrobiyal, koloretik, karminatif, diüretik, sedatif, antispazmodik gibi 

etken maddelere göre etkilerinin değişiklik gösterdiği belirtilmiştir 

(Korukluoğlu ve ark., 2006). Ayrıca tıbbı ve aromatik bitkilerden yaygın 

olarak biberiye ve kekik uçucu yağlarının küflere ve bakterilere karşı 

antimikrobiyal olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Uçar ve ark., 2015). 

Tıbbi ve aromatik bitki ekstraktlarının ve uçucu yağlarının bitki fungal 

hastalıklarını kontrol etmek için uygulanabilir olması için daha fazla 

araştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca son çalışmalarda, yeşil 

nanoteknoloji üzerinde durulmuş, bu tarz çalışmalar önem kazanmıştır 

(Nematollahi, 2015).  Yeşil nanoteknolojide, yeşil bitki ekstraktları olarak 

tıbbi ve aromatik bitkilerin nanopartikülleri kullanılarak belli başlı 

patojenlere karşı antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Bu derlemede tıbbi ve aromatik bitki ekstraktlarının ve uçucu yağlarının belli 

başlı fungal patojenlere (Colletotrichum gloeosporioides Penz. & Sacc., 

Aspergillus spp., Penicillium spp., Rhizopus spp., Botrytis spp. ve Alternaria 

spp., Verticillium, Pythium, Rhizoctonia solani Kühn. ve Macrophomina 

phaseolina (Tassi) Goidanich, Fusarium spp., Sclerotinia spp., 

Phytophthora spp. vb.) karşı antifungal aktiviteleri incelenmiştir. 

Yeşil Nanoteknoloji 

Yeşil bitki ekstraktları ve mikroorganizmaların kullanımı ile yapılan 

çalışmalar “Yeşil nanoteknoloji” olarak adlandırılmaktadır. Yeşil bitki 

ekstraktları olarak tıbbi ve aromatik bitkiler de tercih edilmektedir. Yeşil 

bitki ekstraktlarına Azadirachta indica A. Juss., Aloe vera (L.) Burm.f., 
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Camellia sinensis (L.) Kuntze, Jatropha curcas L.  ve Acalypha indica L. 

gibi bitkiler örnek verilebilir (Kumar ve ark., 2013).  

Tıbbi ve aromatik bitki özütünden solüsyon yapılarak fitokimyasal 

gümüş nanopartikül (AgNP) üretilmiştir. Bu üretilen nanopartiküllerin daha 

çevre dostu olduğu ve kimyasal kullanımı azaltabileceği bildirilmiştir 

(Verma ve ark., 2014). Toz halindeki AgNP özütlerin biyolojik 

sentezlemelerde hızlı kullanımı, basit ve etkili oluşu yönüyle tercih 

edilmektedir. Ticari ürün olarak üretilebilme potansiyeli çok büyük oranda 

olmasıyla birlikte aynı zamanda AgNP özütlerin, biyomedikal alanda 

kullanım olanaklarının çok, maliyetinin ucuz, medikal ve tıbbi uygulamalara 

uyumluluğu ile önem arzetmektedir. Ayrıca bitkilerin kullanımıyla elde 

edilen AgNP özütlerinin hem stabil ve çok hızlı hem de daha ekonomik 

olduğu rapor edilmiştir (Thombre ve ark., 2014). Gümüş nanopartiküllerin 

antimikrobiyal özelliği kullanılarak, bu nanopartiküllerin üretimi için çeşitli 

mikroorganizma türleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca gümüş 

sülfadiazinin antiviral, antibakteriyel ve antifungal etkinliklere sahip olduğu 

da belirtilmektedir (Rai ve ark., 2009).  

Nematollahi (2015), nanomateryal üretimi için bitki ve bitkisel 

ürünlerin ucuz ve yenilenebilir kaynaklar olduğunu, son yıllarda fiziksel ve 

kimyasal metotlara karşı alternatif olarak nanomateryal bitki özütlerinin 

yaygın olarak kullanıldığını bildirmiştir. Anum ve ark. (2021) Chenopodium 

album L. yaprak özütü ile yaptıkları çalışmada gümüş nanopartiküllerin 

sentezi ve karakterizasyonu araştırmışlardır. C. albüm L. bitkisinin 

Aspergillus terreus Thom'a karşı antifungal aktivitesini değerlendirmişlerdir. 

Bitki özütünün A. terreus Thom'u %92 inhibe ederek antifungal etki 

gösterdiği rapor edilmiş olup C. albüm L. bitkisinin gümüş 

nanoparçacıklarının A. terreus Thom'a karşı oldukça etkili olduğunu 

kanıtlamışlardır. Chilumula ve ark. (2019), Myrtaceae familyasına ait 

Syzygium cumini (L.) Skeels bitkisinin yaprak, tohum ve meyve 

ekstraktlarından, gümüş nanoparçacıklarının sentezi ve bunların 

antimikrobiyal aktivitelerini gözlemlemişlerdir. Tohum ekstraktlarından 

elde edilen nanopartiküllerin Rhizopus, Mucor, Aspergillus niger van 

Tieghem ve Aspergillus flavus Link ex Fr. karşı antifungal aktivite 

gösterdiğini belirtmişlerdir. AgNP'ler, birçok tıbbi komplikasyonun 

tedavisinde bir antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilirliğini de rapor 

etmişlerdir (Chilumula ve ark., 2019). 
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Al-Otibi ve ark. (2021), Gümüş nanoparçacıklarla birlikte 

antimikrobiyal etkinliğini araştırmak için papatyagiller familyasından 

Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eig bitkisini kullanılmışlardır. 

Biyosentezlenen nanopartiküller disk difüzyon yöntemi kullanılarak 

Helminthosporium rostratum Drechs., Fusarium oxysporum Schltdl., F. 

Solani (Martius (Sacc.) ve Alternaria alternata (Fr.) Keissler karşı antifungal 

aktivitesini değerlendirmişlerdir. Biyojenik Aaronsohnia factorovskyi Warb. 

& Eig bitkisinin gümüş nanoparçacıkları (AF-AgNP'ler) Fusarium solani 

(Martius (Sacc.)’ye karşı antifungal aktivite gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu 

çalışmada AF-AgNP'lerin yeniliği, basit, uygun maliyetli ve kararlı nano 

malzemeler sağlaması yönüyle kullanılabilirliğini değerlendirmişlerdir. 

Ayrıca gümüş nanoparçacıkların büyük ölçekli yeşil sentezi için alternatif 

olabileceğini belirtmişlerdir. Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eig bitki 

özleri ile nanopartiküllerin yeşil biyosentezi, tıbbi uygulamalar için de umut 

verici bir teknik olarak rapor etmişlerdir. 

Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Fusarium, Colletotrichum, 

Pythium, Rhizoctoni, Macrophomina, Sclerotinia,  Alternaria, 

Verticillium 

Hasat sonrası meyve ve sebzelerde zarar yapan başlıca önemli fungal 

hastalıkların arasında Monilinia spp., Colletotrichum gloeosporioides 

Penz. & Sacc., Aspergillus spp., Penicillium spp., Rhizopus spp., Botrytis 

spp. ve Alternaria spp. türleri bulunmaktadır (Antunes ve Cavaco, 2010). 

Fusarium, Penicillium, Alternaria ve Aspergillus gibi bazı fungal cinslerin 

ekonomik açıdan çok büyük kayıplara sebebiyet verdiği gibi mikotoksinler 

üreterek insan ve halk sağlığı içinde potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Elma 

ve armutlarda depo hastalığı olarak yaygın görülen Penicillium expansum 

Link, mavi küf hastalığı olarakta bilinmektedir (Bogiang ve ark., 2009). 

Penicillium expansum Link ürettiği sekonder toksik metabolitleri (Patulin, 

Sitrinin ve Chaetoglobosin’ler) nedeniyle potansiyel olarak kanserojenik risk 

teşkil ettiği belirtilmiştir (Liu ve ark., 2013). Birçok araştırmacı bu 

patojenlere karşı tıbbi ve aromatik bitki ekstraktlarını kullanarak antifungal 

aktiviteyi çalışmışlardır. Örneğin; Alagesaboopathi (2011) yaptığı çalışmada 

Andrographis ovata (T.Anderson ex Bedd.) Benth. & Hook.f. bitkisinin 

çeşitli yaprak ekstrelerinin fitokimyasal ve antimikrobiyal (antibakteriyel ve 

antifungal) özelliklerini araştırmışlardır. Bu bitkinin etanol, metanol, aseton, 

kloroform ve petrol eteri ekstraktlarının Penicillium notatum Westling, 
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Penicillium pinophilum Thom, Aspergilluger’e karşı antifungal 

aktivitelerini değerlendirmişlerdir. Test edilen fungal suşlarının petrol eter 

ekstraktına ve ardından metanol, kloroform, aseton ve etanol ekstraktına 

daha duyarlı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışma, bu bitkinin güçlü 

bir antibakteriyel ve antifungal ajan olarak kullanımını bilimsel olarak 

doğrulamıştır.  

Al Yousef (2021) yaptığı çalışmada karanfil, tarçın, sarımsak ve 

nanenin dört etanolik ekstraktının antifungal aktivitesinin en yaygın 

(Fusarium solani (Martius (Sacc.), F. oxysporium Schltdl. ve F. Moniliforme 

(Sheld.) , Aspergillus flavus Link ex Fr., A. niger van Tieghem) fungal 

patojenlere karşı etkisine bakmıştır. Karanfil özü en yüksek antimikrobiyal 

potansiyeli gösterdiği, bunu tarçın, sarımsak ve nane izlediğini bildirmiştir.  

Önemli bir hasat sonrası hastalık olan Rhizopus çürüklüğünün, 

şeftali gibi sert çekirdekli meyvelerde, depolanan meyvelerin raf ömrünü 

ciddi bir şekilde azalttığı bilinmektedir. Alizadeh-Salteh ve ark. (2010) 

Rhizopus patojenine karşı Salvia officinalis L., Satureja hortensis L. ve 

Zataria multiflora Boiss. bitkisini test etmişlerdir. Zataria multiflora Boiss. 

bitkisinin uçucu yağının, R. Stolonifer (Ehrenb.) Vuill.’i en yüksek %96 

oranında inhibe ettiğini görmüşlerdir. Z. Multiflora Boiss. bitkisinin uçucu 

yağının ana bileşenlerinin ise karvakrol, timol ve p-simen sırasıyla; %38.50, 

%25.50 ve %13.35 etki gösterirken, Satureja hortensis L. bitkisinin uçucu 

yağının ana bileşenleri karvakrol p-simen ve gama-terpinen sırasıyla; 

%38.00, %32.20 ve %21.65 etki gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Salvia 

officinalis L. bitkisinin uçucu yağının ana bileşenlerinin ise thujone (%24.70) 

ve camphor (%26.40) etki gösterdiklerini rapor etmişlerdir.  

Bitkilerde solgunluk, sararma, esmerleşme, kök çürümeleri gibi 

simptomlar oluşturan Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp. 

ve Sclerotinia spp., Alternaria spp., Fusarium spp., gibi  patojenler toprak 

kökenli hastalık etmenlerini oluşturmaktadır (Döken, 2009). Alternaria, 

tahıllar, yağlı tohumlar, meyve ve sebzelerde bozulmaya neden olan 

mikotoksijenik bir mikrofungus cinsi olup siyah çürüklük olarak 

adlandırılmaktadır. Alternaria cinsine ait türlerin yetmişten fazlasının 

sekonder metabolit ürettiği bilinmektedir. Ayrıca tarlada ve hasat sonrası 

aşamada meyve ve sebzelerde önemli ekonomik kayıplara da neden olduğu 

bilinmektedir (Escrivá ve ark., 2017). 
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 Sclerotium rolfsii Sacc., 500'den fazla bitki türünde 

hastalıklaraneden olan toprak kaynaklı bir fungal bitki patojenidir (Bowen 

vd. 1992). Bu hastalığı kontrol altına almak için kullanılan kimyasal 

fungisitler çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle çevre kirliliğini 

azaltmak için sentetik fungisitlere alternatif olarak bitki kaynaklı bileşikler 

kullanılabilmektedir. Örneğin, Jain ve ark. (2014) Semecarpus 

anacardium  Linn.’un metanolik ekstraktının (6.25, 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5 

μg/ml) farklı konsantrasyonları, Fusarium oxysporum Schltdl., Rhizctonia 

solani Kühn., Alternaria spp. ve Sclerotium rolfsii Sacc. olmak üzere dört 

fungal patojene karşı test etmişlerdir. S. anacardium L. bitkisinin metanolik 

ekstraktlarında alkaloidler, saponinler, tanenler, flavonoidler, steroidler, 

glikozitler varlığını göstermiştir. S. anacardium'un metanolik ekstraktının 

62.5 µg/ml konsantrasyonunda Rhizoctonia solani'ye (%100) etkili 

olduğunu, ardından Sclerotium rolfsii Sacc. (%92.59), Alternaria spp. 

(%72.34) ve Fusarium oxysporum Schltdl.’u (%47.19) inhibe ettiğini bu 

patojenlere karşı antifungal ajan olarak kullanılabilirliği ile gelecekteki 

çalışmalara bilimsel bir temel sağladığını belirtmişlerdir. 

Fusarium cinsi ekonomik açıdan önemli bitkilerde birçok hastalığa 

neden olmaktadır. Fusarium'un neden olduğu hasat sonrası hastalıkları 

kontrol etmek için sentetik ajanlar kullanılmaktadır, ancak bu sentetik 

ajanların kullanımı çeşitli problemler yaratarak yeni alternatif pestisitlerin 

geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Sentetik ajanların kullanımına alternatif 

olarak uçucu yağlar yeni bir kontrol stratejisi olarak kullanılabilinmektedir. 

Fusarium patojenleri için kontrol ajanları olarak tıbbi bitkiler üzerinde 

yapılan araştırmalar, bu bitkilerin kolayca bulunabildiğinden ve biyolojik 

olarak parçalanabilen çok çeşitli sekonder metabolitler içerdiğinden dikkat 

çekmiştir (Seepe ve ark., 2021). Bununla ilgili yapılan çalışmalar: Medina-

Romero ve ark. (2022) Bursera morelensis Ramírez  ve Lippia graveolens 

Kunth bitkilerinin uçucu yağları ve uçucu yağlarında bulunan saf bileşiklerin 

(karvakrol, p-simen, α-fellandren, α-pinen ve gamma-terpinen) etkisini 

belirlemişlerdir. Bu çalışmada, karvakrolün Fusarium fungal patojenine 

karşı en yüksek inhibisyonunu üreten bileşik olduğunu bulmuşlardır. Uçucu 

yağlar ve saf bileşiklerin hiflerin gelişimini önemli derecede zarar 

vermediğini ve Fusarium türlerinin spor üretimini ve çimlenmesini 

etkilediğini görmüşlerdir. Tıbbi ve aromatik bitkilerden Combretum 

erythrphyllum (Burch.) Sond ve Withania somnifera (L.) Dunal bitkilerinin 
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yaprak ekstraktlarından Fusarium bitki patojeni türlerine karşı antifungal 

aktiviteleri ve mısır tohumu üzerindeki fitotoksisiteleri değerlendirilmiş olup 

tıbbi ve aromatik bitkilerin iyi bir doğal antifungal kaynak olduğu ayrıca 

izole edilen antifungal bileşiklerin bitki üzerinde herhangi bir fitotoksik etki 

göstermediği tespit edilmiştir (Seepe ve ark., 2021). Başka bir çalışmada 

Mncube ve ark. (2021), Moringa oleifera Lam. metanolik ekstraktlarının 

patateslerde Fusarium kuru çürüklüğüne karşı inhibisyon aktivitesini 

araştırmışlardır. Moringa oleifera Lam. bitkisinin antifungal, antiviral, 

antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip tıbbi bir bitki olduğunu, 

moringa özlerinin, yüksek antioksidan konsantrasyonları nedeniyle 

mahsullerin raf ömrünü arttırırdığını, fungal hastalıkları kontrol etme 

potansiyeline sahip olduğunu belirtmişlerdir. Tüm moringa özlerinin, 

Fusarium kuru çürüklüğüne karşı antifungal aktivite gösterdiğini bununla 

birlikte, moringa yaprağı metanolik özütü (MLE), tüm konsantrasyonlarda 

%100 inhibisyon ile yüksek etkinlik gösterdiğini rapor etmişlerdir. Ayrıca, 

metanolik MLE ile kaplanmış patateslerin hem serbest hem de bağlı 

fenoliklerin en yüksek konsantrasyonuna sahip olduğunu tespit etmişlerdir.  

Yaman ve ark. (2021) Lavandula intermedia Emeric ex Loisel. (LI), 

Salvia fruticosa Mill. (SF), ve Rosmarinus officinalis L. (RO) bitkilerinin 

uçucu yağlarının kimyasal bileşimini belirlemiş, antioksidan, antifungal ve 

antibakteriyel aktiviteleri de araştırmışlardır. SF, RO ve LI bitkilerinin uçucu 

yağlarının ana bileşenleri SF’de; 1,8-Cineole (%45.8); RO bitkisinde 1,8-

sineol (%43.3); LI bitkisinde ise Linalil asetat (%34.4) olduğunu tespit 

etmişlerdir. LI uçucu yağının Botrytis cinerea Pers. ve Scelerotinia 

sclerotiorum Lib. de Bary patojenlerine karşı olağanüstü antifungal aktivite 

(%100) gösterdiğini, R. officinalis bitkisinin ise esansiyel yağı gıda 

endüstrisinde doğal bir antioksidan olarak kullanım potansiyeline sahip 

olduğunu belirlemişlerdir. L. intermedia Emeric ex Loisel. ve R. officinalis 

L. bitki türlerinin esansiyel yağlarının gıda ve tarımda faydalı olabileceğini 

rapor etmişlerdir.  

  

Verticillium dahliae Kleb. 300'den fazla bitkide vasküler solgunluğa 

neden olan önemli bir toprak kaynaklı bitki patojeni olup 14 yıl ve üzeri 

toprakta mikrosklerot olarak yaşamını sürdürebildiği bilinmektedir. 
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(Soesanto ve Termorshuizen, 2001). Bununla ilgili çalışmalar Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitki ve uçucu yağlarının bitkilerde hastalık 

oluşturan belli başlı fungal patojenlere karşı etkileri üzerine birçok araştırma 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda tıbbi ve aromatik bitki 

ekstraklarının ve uçucu yağlarının hastalıklara karşı etkili olduğu 

görülmüştür (Tablo1). 

Tablo 1. Tıbbi ve Aromatik bitki ekstraktları ve uçucu yağlarının belli başlı 

patojenlere karşı yapılan çalışmaları 

Tıbbi e Aromatik Bitkiler  Etkili Oldukları Patojenler Referanslar 

Aerva javanica (Burm.f.) 

Juss. ex Schult 
Candida albicans (Robin) Berkhout 

ve A. niger 
Afzal ve ark. (2022) 

Juglans regia L. 
Aspergillus terreus, Aspergillus 

ochraceus and Aspergillus 

Brasilliensis 

Bennacer ve ark. 

(2022) 

Stellaria media L., Berberis 

vulgaris L. 

Fusarium solani, Alternaria 

alternata, Candida albicans 

 

Ahmad ve ark. (2022) 

Astragalus membranaceus 

 (Fisch.) Bunge 
Fusarium oxysporum Gao ve ark. (2022) 

Berberis baluchistanica 

Ahrendt 

Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 

and Mucor mucedo 

Gul ve ark. (2022) 

Coptis chinensis Franch. 
Botryosphaeria dothidea (Moug. ex 

Fr) 
Li ve ark. (2022) 

Persicaria barbata (L.) Hara 

Aspergillus oryzae (Ahlburg) Cohn, 

Aspergillus niger, Fusarium 

oxysporum,  

F. solani 

Maqbool ve ark. 

(2022) 

Pluchea dioscoridis (L.) DC. Aspergillus niger 
Metwally ve ark. 

(2022) 

Chenopodium album L. 

Aspergillus flavus,  

Fusarium oxysporum, Candida 

albicans, C. glabrata, Bipolaris 

sorokiniana (Sacc.), Macrophomina 

phaseolina, Alternaria alternata 
(Fr.)Keissler, Ascochyta rabiei 
(Pass.) Labr. , Sclerotium rolfsii 

Sacc. 

 

Rauf ve Jav- 

aid, (2013); Malekpou 

ve Hashemlouian, 

(2015); Semina ve ark. 

(2016); Lone 

ve ark. (2017); Saini ve 

ark. (2019) 

Moringa oleifera Lam., 

 

Penicillium glabrum 

 Aspergillus flavus, F. oxysporum, 

Asghar ve ark. (2022) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXxaTH4e76AhUXSfEDHel5ALEQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPenicillium_glabrum&usg=AOvVaw19-WGh66N0b3w3HQ7uF52c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXxaTH4e76AhUXSfEDHel5ALEQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPenicillium_glabrum&usg=AOvVaw19-WGh66N0b3w3HQ7uF52c
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Tıbbi e Aromatik Bitkiler  Etkili Oldukları Patojenler Referanslar 

Myristica fragrans Houtt. 

Aspergillus flavus, A. niger, 

Penicillium chrysogenum, 

Trichophyton rubrum, Candida 

tropicalis, 

Al-Qahtani ve ark. 

(2022) 

Artemisia negrei L. 
Candida albicans, Fusarium 

oxysporum, and Aspergillus niger 
Chebbac ve ark. (2021) 

Mentha piperita cv. Kristinka 

Botrytis cinerea, Monilinia 

fructicola, Penicillium expansum ve 

Aspergillus niger 

Camele ve ark. (2021) 

Allium sativum L., Zingiber 

officinale Roscoe, Mentha 

spicata L., Carica papaya L. 

ve Elettaria cardamomum 
(L.) Maton 

Fusarium oxysporum ve 

Cladosporium herbarum  
Bamal ve Sharma, 

(2021) 

Acorus calamus L.,  Allium 

sativum L., Mucuna pruriens 

(L.) DC. ve Sesamurn 

indicum L. 

Aspergillus niger,  

Aspergillus flavus ve 

 Rhizopus microsporus Tiegh. 

Arasu ve ark. (2019) 

Nerium oleander L., Emblica 

officinalis Gaertn, Withania 

somnifera (L.) Dunal ve 

Acacia nilotica (L.) Delile 

Rhizoctonia solani Bharti ve ark., (2012) 

Mentha piperita L., Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & L. 

M. Perry, 

Allium sativum L. ve 

Cinnamomum verum J.Presl 

Aspergillus flavus, 

 A. niger, Fusarium solani,  

F. oxysporium ve F. moniliforme 

Al Yousef, (2021) 

Teucrium polium L. 

Alternaria solani ve Fusarium 

oxysporium 
Özcan ve ark. (2013) 

Vitex agnus-castus L. 

 

Rhizoctonia solani 
Abu-Tahon ve ark. 

(2022) 

Myristica fragrans Houtt. 

Candida tropicalis and Aspergillus 

flavus than Aspergillus niger, 

Penicillium chrysogenum and 

Trichophyton rubrum (Castellani) 

Sabouraud  

Al-Qahtani ve ark. 

(2022) 

Premna odorata Blanco Candida albicans, Monilinia spp. 
Abdullah ve ark. 

(2021) 

Salvia macrosiphon Boiss. F. brachygibbosum Abbas ve ark. (2021) 

Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. Vc Perry, Citrullus 

colocynthis (L.) Schrad., 

Nigella sativa L., 

Cinnamomum camphora L. 

Nees ve Eberm, Zingiber 

Phoma,  

Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii 

Alternaria radicina Meier, Drechsler 

& E.D. Eddy,, Fusarium oxysporum, 

F. solani, Nigrospora oryza (Berk. & 

Broome) Petch, ve Macrophomina 

phaseolina,  

Al-Askar ve ark. 

(2014) 
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Tıbbi e Aromatik Bitkiler  Etkili Oldukları Patojenler Referanslar 

officinale Roscoe, Thuja 

occidentalis L. 

 

Cinnamomum zelanicum 

Blume, Stachys pubescens 

Ten., Coriandrum sativum 

L.ve Bupleurum falcatum L. 

Fusarium oxysporum, Aspergillus 

flavus 

 ve Alternaria alternata  

Abolfazl ve ark. (2014) 

Saxifraga flagillaris Willd., 

Cucumis sativus L., Malus 

baccata (L.) Borkh., 

Portulaca oleracea L. ve 

Geranium wallichianum 

D.Don  

Monotheca buxifolia, 

 Alternaria, 

 Acremonium, Verticillium,  

Pythium ve Trichoderma 

Begum ve ark. (2021) 

Adhatoda zeylanica Medik., 

Azadirachta indica A.Juss., 

Capparis decidua (Forssk.) 

Edgew., Dodonaea viscosa 

(L.) Jacq. ve Salvadora 

oleoides Decne. 

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.,  

Alternaria solan,  

Rhizoctonia solani, 

Macrophomina phaseolina 

Aslam ve ark. (2010) 

Astragalus atropilosulus 

subsp. abyssinicus (Hochst.) 

J.B.Gillett  

Candida sp., Drechslera halodes, 

Fusarium oxysporum ve Pythium 

ultimum 

Alrumman ve ark. 

(2012) 

Asteriscus graveolens 

(Forssk.) Less 

Candida albicans,  Aspergillus 

niger, Aspergillus flavus ve 

Fusarium oxysporum 

Aljeldah,  (2022) 

Alchornea laxiflora Pax & 

K.Hoffm.,  Ficus exasperata 
Vahl, Morinda lucida Benth., 

Jatropha gossypiifolia L., 

Ocimum gratissimum L. and 

Acalypha wilkesiana 
Müll.Arg. 

Aspergillus fumigatus, Aspergillus 

flavus, Candida albicans 

Olawuwo ve ark. 

(2022) 

Colchicum luteum Baker 
Colletotrichum sp., Fusarium 

oxysporum, 
Rather ve ark. (2022) 

Acacia concinna (Willd.) D 

C., Lantana camara L. 

Alternaria alternate, Fusarium 

oxysporum, Fusarium solani, 

Aspergillus flavus, Colletotrichum 

falcatum 

Rajagopal ve ark. 

(2022) 

Aconitum chasmanthum Stapf 

ex Holmes 

Aspergillus niger Aspergillus flavus 

Penicillium notatum 
Rafiq ve ark. (2022) 

Combretum erythrphyllum 
(Burch.) Sond.,Withania 

somnifera (L.) Dunal 

F. verticilloides, F. oxysporum, F. 

subglutinans,  F. solani, F. 

proliferatum, F. graminearum, F. 

chlamydosporum ve F. semitectum 

Seepe ve ark. (2021) 

Pistacia vera L., Pistacia 

terebinthus L., Pistacia 

lentiscus L. 

Pythium ultimum Trow., Rhizoctonia 

solani ve Fusarium sambucinum 
Duru ve ark., (2003) 

Salvia fruticosa Mill., 

Lavandula intermedia Emeric 

Botrytis cinerea ve Scelerotinia 

sclerotiorum  
Yaman ve ark. (2021) 
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Tıbbi e Aromatik Bitkiler  Etkili Oldukları Patojenler Referanslar 

ex Loisel. ve Rosmarinus 

officinalis L. 

Waltheria indica L. Phytophthora capsici Leonian Yin ve ark. (2021) 

Chrysanthemum 

viscidehirtum (Schott) Thell. 

Botrytis cinerea ve Phytophthora 

citrophthora 
Chebli ve ark. (2004) 

Ocimum sanctum L., Mentha 

x piperita L., Asparagus 

racemosus Willd. ve 

Chlorophytum borivilianum 

Santapau & R.R.Fern. 

Rhizoctonia solani, Fusarium 

oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum 

ve Botrytis cinerea 

Chowdhary ve 

Kaushik, (2021) 

Salvia sclarea L., S. 

officinalis L. ve Rosmarinus 

officinalis L. 

Alternaria spp. 
Dellavalle ve ark. 

(2011) 

Achillea millefolium L., 

Cymbopogon citratus (DC.) 

Stapf, Eucalyptus citriodora 

Hook. ve Ageratum conyzoide 
(L.) L. 

Didymella bryoniae (Auersw.) Fiori ve ark. (2000) 

Syzygium aromaticum L.  

Fusarium oxysporum f.sp radicis 

lycopercisi, F. commune ve F. 

redolens 

Hamini-Kadar ve ark. 

(2014) 

Ocimum basilicum L.  F. oxysporum Hashem ve ark. (2018). 

Syzygium cumini L., 

Eucalyptus citriodora Roxb , 

Azadirachta indica L. ve 

Melia azedarach L. 

Macrophomina phaseolina (Tassi) 

Goid 

Javaid ve Rehman, 

(2011) 

Citrus limon (L.) Osbeck, 

Cassia fistula L. ve Euclaptus 

camaldulensis Dehnh. 

Alternaria 
Kalsoom ve ark. 

(2020) 

Melaphis chinensis (Bell) 

Baker, Eugenia caryophyllata 
Thunb., Polygonum 

cuspidatum Siebold & Zucc. 

ve Rheum officinale Baill. 

Colletotrichum higginsianum Sacc. 
Kalsoom ve ark. 

(2020) 

Cinnamomum cassia Blume 

Phytophthora capsici L., Rhizoctonia 

solani, Fusarium solani, 

Colletotrichum gloeosprorioides ve 

Botrytis cinera  

Nguyen ve ark. (2009) 

Peganum harmala L. 

Phytophthora drechsleri Tucker, 

Verticillium dahliae Kleb., 

Sclerotinia sclerotiorum, 

Cladosporium cucumerinum, 

Corynespora cassiicola (Berk & 

Curt.) Wei., Alternaria sp., 

Ulocladium sp., Botrytis cinerea, 

Monosporascus cannonballus 

Pollack & Uecker, Fusarium 

oxysporum f. sp. melonis, 

Sarpeleh ve ark. (2009) 
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Tıbbi e Aromatik Bitkiler  Etkili Oldukları Patojenler Referanslar 

Macrophomina phaseolina, 

Rhizoctonia solani ve Trichoderma 

harzianum 

Origanum onites L., Thymbra 

spicata L., Lavandula 

stoechas L. subsp. stoechas 

L., Foeniculum vulgare Mill. 

Laurus nobilis L. 

Alternaria alternata Soylu ve ark. (2015) 

Origanum vulgare L., O. 

onites L., O. syriacum L., O. 

minutiflorum L., O, majorana 

L., Thymus vulgaris L., T. 

serpyllum L., Salvia 

officinalis L., Rosmarinus 

officinalis L. ve Micromeria 

fruticosa (L.) Druce 

Verticillium dahliae Kleb. 
 Arslan ve  Derviş, 

(2009) 

Origanum onites L., 

Rosmarinus officinalis L. 
Fusarium solani 

Sivrikaya ve ark. 

(2021) 

 

SONUÇ 

Fungal patojenler meyve,  çiçek, yaprak gibi bitki kısımlarında çeşitli 

hastalıklar oluşturarak verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır.  Bu 

kayıpların önüne geçmek ve fungal bitki patojenlerini kontrol etmek için 

fungisit uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan fungisitler ise 

antibiyotiğe dirençli patojenlerin artmasına sebeb olmaktadır. Fungal 

hastalıklar ciddi tehditleri oluşturduğundan bunları kontrol etmek için 

alternatif mücadelelere yönelik talep artmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 

zararlı etkileri olmayan, doğal bitkisel ürünler en önemli seçeneklerden birini 

meydana getirmektedir. Yapılan çalışmalar, tıbbı ve aromatik bitkilerin ve 

uçucu yağlarının fungal hastalıkların kontrolünde umut verici bir etkinlik 

gösterdiğini tespit etmiştir. Tıbbı ve aromatik bitki ve uçucu yağlarıının 

kullanımı ile ayrıca meyve raf ömrünü ve depolama kabiliyetini arttırdığı da 

bilinmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekstraktları, bitkilerdeki 

hastalıklara karşı potansiyel antifungal bileşik kaynakları olarak 

düşünülmekte, bu ekstraktların, çok düşük konsantrasyonlarda bile 

maksimum aktivite gösterdiği yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Bu 

ekstraktların, antiseptik olarak fungal patojenlere karşı etkili olduğu 

bildirilmekte olup tıbbi ve aromatik bitkiler, geleneksel ilaçlar olarak yaygın 

olarak kullanılmakta ve doğal organik bileşiklerin önemli bir kaynağını 
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oluşturmaktadır. Fungal bitki patojenlerin kontrolünde kimyasal fungisitlere 

alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin ve uçucu yağlarının kullanımı 

yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Tıbbı ve aromatik bitki ekstraktlarının 

nano formülasyonları yapılarak nano biyoteknolojide de kullanımı önem 

kazanarak yeni uygulamalarla birlikte sürdürülebilir tarım için önemli bir 

potansiyel oluşturacaktır. 
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KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÖNEMLİ 

İSTİLACI BÖCEK TÜRLERİ 

Ali Kaan AŞKIN1, İzzet AKÇA2, İslam SARUHAN3, 

Kaan ALTAŞ4 

GİRİŞ 

Dünya nüfusu 1950’lerden sonra artış göstermeye başlamıştır. Bu 

nüfus artışı 2000’li yıllara gelindiğinde kısmen düşmüş olsa da hala çeşitli 

sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Dünya’daki yıllık nüfus artış oranı Şekil 1.’de 

verilmiştir. Birleşmiş milletlerin 2019 yılında yayınlamış olduğu popülasyon 

artışıyla ilgili raporda 2010-2030 yılları arasında nüfus artış oranının %1-1.5 

arasında değişeceği öngörülmektedir. Birleşmiş milletler raporunda 2070 

yılına kadar nüfus artış oranının %1’in altına düşeceğini tahmin etmesine 

rağmen Dünya’nın karasal alanının sınırlı olduğu ve nüfus artışının devam 

etmesiyle insanların en temel ihtiyacı olan beslenmenin kaynağı olan 

tarım’ın daha da önem kazanacağı bilinmektedir (BM, 2022). 

Şekil 1. Dünya yıllık nüfus artış oranı (BM, 2022) 
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Nüfus artışıyla beraber artan kentleşme ve barınma ihtiyacıyla tarım 

alanları her geçen gün azalmaktadır. Bunların yanında özellikle son yıllarda 

etkisini fazlaca gösteren iklim değişikliği ve küresel ısınma tarım alanlarını 

etkilemektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Raporu (2019)’a göre nüfus artışı, 

kentleşme, insan faktörü, iklim değişikliği, küresel ısınma ve bunlara benzer 

çeşitli faktörlerden dolayı dünyadaki kullanılabilir tarım arazilerinin 

%25’inin kullanılamaz hale geldiğini belirtmiştir (BM, 2019). Artan nufusu 

beslemek için mevcut tarım arazilerinden maksimum verim almak 

zorundayız. Bunun yolu da hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadele 

ederek kayıpların azaltılmasıdır. Zararlı böcek türleri; Bitkilerin kök, yumru, 

soğan, yaprak, gövde, sürgün, çiçek, meyve ve tohumlarını yiyerek kültür 

bitkilerine zarar vermektedir. Tüm dünyada zararlıların yol açtığı üretim 

kaybının her yıl %9 ila %21 arasında değiştiği tahmin edilmektedir 

(Dhaliwal ve ark., 2010; Sharma ve ark., 2017). Tarımsal üretimi tehdit eden 

zararlıların başında istilacı türler gelmektedir.  

İstilacı Türler 

Küresel ısınma, artan dünya nüfusuyla beraber ülkeler arası ticaret ve 

ulaşım özellikle son yıllarda hız kazanmıştır. Gerek tarımsal ürünlerin 

taşınımı gerekse de insanoğlunun göçleri, bitkisel ürün zararlıları açısından 

yabancı türlerin değişik coğrafyalara dağılmasına neden olmuştur. İlk 

çağlardan itibaren insanoğlunun göçleri yardımıyla egzotik türlerin farklı 

alanlara taşınımı, günümüz dünyasındaki kapsamlı ticaret ve yolcu 

hareketliliğiyle farklı bir boyut almıştır (Love ve ark., 2000; Oskay ve ark., 

2014). Özellikle “Yabancı Tür”, “Egzotik Tür” ya da “İstilacı Tür” olarak 

isimlendirilen zararlı böcek türleri bu global hareketlilik aracılığıyla pek çok 

ülkede sorun olmaya başlamıştır (Bacon ve ark., 2012). Yayılım 

gösterdikleri alandaki habitata sonradan gelen ve bu alandaki türlerle 

rekabete giren, habitattaki biyoçeşitliliği tehdit eden türlere “istilaci tür” 

denilmektedir (Shrestha, 2019). İstilacı türler genel olarak yerel türlerle 

besin, barınma ve diğer faktörler için rekabete girerek bu türleri baskı altına 

alabilmektedir. Ayrıca bu egzotik türler bulundukları bitkisel habitada adapte 

olup çevredeki bitkisel ürünlerle beslenerek bu ürünlere önemli oranda zarar 

vererek, tahribata neden olmaktadır. İstilacı türlerin yerel türlerden en önemli 

farkları üreme güçleri ve çevre koşullarına hızlı bir şekilde adapte 

olabilmesidir. Böyle türler çok sayıda yumurta bırakıp, genel olarak birden 

fazla döl vererek popülasyonlarını kısa sürede arttırabilmektedir. İstilacı 
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yabancı türler yerleşdikleri alandaki gen spekturumunu farklılaştırarak yerel 

türlerle çiftleşerek veya baskılayarak, doğal flora ve faunada önemli 

tahribatlara neden olabilir (Allendorf ve Lundquist, 2003; Gurevitch ve 

Dianna, 2004; Göktürk ve Tozlu, 2019; Venette ve Hutchison, 2021). İstilacı 

böcek türleri gıda ürünlerinde önemli kayıplar meydana getirmesi ve insan 

sağlığını olumsuz etkileyen risklerinden dolayı küresel sürdürülebilir 

ekonomiler için oldukça önemli ancak en az dikkat edilen tehlikelerden bir 

tanesidir. Gıda veya çevre üzerine doğrudan etkisine bakıldığından örneğin 

Orosanga japonica (Melichar, 1898) Karadeniz bölgesinde fındık, kivi, 

incir, fasülye olmak üzere birçok sebze ve meyvede bitki özsuyunu emerek 

beslenmektedir (Göktürk ve Mıhlı, 2015; Sileshi ve ark., 2019). İstilacı 

türlerin doğrudan gıda üzerine olan etkilerinin yanı sıra dolaylı olumsuz 

etkileri bazen kritik olabilir. Örneğin kahverengi kokarca olarak bilinen 

Halyomorpha halys (Stal, 1855) fındık üretim, depolama ve işleme 

sektöründe oldukça önemli bir problem olan aflatoksin oluşumuna sebep 

olarak insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi bulunmaktadır (Opoku ve ark., 

2019). Farklı alem ve şubeler içerisinde çok sayıda istilacı tür bulunmaktadır. 

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 35.000 istilacı canlı türü tanımlanmıştır 

(Pagad ve ark., 2018). Hayvanlar alemi içerisinde Insecta sınıfı diğer tüm 

hayvan sınıflarından daha fazla sayıda tanımlanmış istilacı tür içermektedir. 

Günümüzde yaklaşık 3200 böcek türü istilacı olarak nitelendirilmiştir 

(Liebhold ve ark., 2018; Pyšek ve ark., 2020). Bu istalacı böcek türleri 

arasından son yıllarda Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülkemizin çeşitli 

bölgelerinde görülen Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: 

Pentatomidae) ve Orosanga japonica (Melichar, 1898) (Hemiptera: 

Ricaniidae) türleri dikkat çekmektedir. Bu türler polifag konukçu dizisine 

sahip olmaları ve ticari değer kayıplarının olmasından dolayı önem arz 

etmektedir. 

Karadeniz Bölgesindeki Önemli İstilaci Türler 

Halyomorpha halys (Stal, 1885) (Hemiptera: Pentatomidae) 

Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli 

Halyomorpha halys; kahverengi kokarca veya halk arasında pis koku 

böceği olarak bilinen, 300’den fazla konukçusu olduğu tespit edilmiş, 

oldukça polifag olduğu bilinen önemli bir zararlıdır (Lee ve ark., 2013; 

Bergmann ve ark., 2016). Bu zararlının kökeninin Kore yarımadası, Çin ve 
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Japonya çevreleri yani Kuzeydoğu Asya olarak bilinmektedir (Hoebeke ve 

Carter, 2003). Orjini Kuzeydoğu Asya olmasına karşın 1990’ların 

ortalarından itibaren dünyanın farklı bölgelerine dağılmıştır (Leskey ve 

Nielsen, 2018). Bu zararlı kısa süre içerisinde başta Amerika kıtası olmak 

üzere Avrupa ve Okyanusya kıtalarına yayılmıştır (Rice ve ark., 2014). Yeni 

Zelanda ve Avustralya çevrelerini henüz istila etmemiş olsa da bölgede bazı 

üretim alanlarında ergin bireylerine rastlandığından kısa süre içerisinde bu 

bölgelere de yerleşebileceği tahmin edilmektedir (Yonow ve ark., 2021). 

Gelişen dünya ticaret hacmi ve ekonomisiyle beraber ülkeler arasındaki 

sınırlar ortadan kalkdığından, taşımacılık ve lojistik transfer ağı dünya 

genelinde gelişmiştir (Liu ve ark., 2011). Bu gelişim, H. halys gibi istilacı 

olan böcek türlerinin kısa süre içerisinde dünya’ya dağılmasına katkıda 

bulunmuştur. H. halys yeni habitatlara adaptasyon kapasitesi yüksek olduğu 

için özellikle son 20 yılda dünya genelindeki birçok bölgeye yayılmış ve 

mevcut iklim değişikliğiyle beraber gelecekde de bu yayılımı devam 

ettirerek çok önemli tarımsal ürün zararlılarından birtanesi olacağı 

düşünülmektedir (Zhu ve ark., 2012; Spark ve ark., 2020). Asya kökenli olan 

bu istilacı tür ilk olarak Asya kıtası dışında Pennsylvania’da (ABD) kayıtlara 

geçirilmiştir (Hoebeke ve Carter, 2003). Günümüzde Kanada’nın 4 

bölgesinde ve ABD’nin 47 eyaletinde bu zararlı tespit edilmiştir. Bu 

eyaletlerin 10 tanesinde ciddi tarımsal sorunlara, diğerlerinde ise kısmi 

tarımsal sorunlara sebep olduğu bildirilmiştir (Anonim, 2022a). Avrupa’da 

ise ilk olarak 2004 yılında İsviçre’de bu istilacı tür fotoğraflanmıştır. Ancak 

bu türün Avrupa’daki varlığına dair ilk resmi kayıt Wermelinger ve 

arkadaşları tarafından 2007 yılında Zürich çevresinden toplanan 

materyallerin incelemesi sonucunda yapılmıştır (Wermelinger ve ark., 2008; 

Haye ve ark., 2014). Sonraki yıllarda insanoğlu veya çeşitli araçlar 

vasıtasıyla Avrupa, Afrika ve Asya’nın çeşitli bölgelerine yayılmıştır. 

Avrupa kıtasında ilk olarak 2004 yılında görüldükten sonra Lihteştayn, 

Almanya, Yunanistan, Italya, Fransa, Macaristan, Romanya, Sırbistan, 

İspanya, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Slovenya ve Malta 

ülkelerinde bu istilacı türün bulunduğu bildirilmiştir (Cianferoni ve ark., 

2018; Özdemir ve Tunçer, 2021; Anonim 2022b). Türkiye’de bu tür ilk 

olarak Artvin ve İstanbul ilinden toplanan örneklerle 2017 yılında kayıtlara 

geçirilmiştir (Çerçi ve Koçak, 2017; Güncan ve Gümüş, 2018). İlk tespit 

edilmesinden sonra günümüze kadar Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sahil 
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kesiminde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Marmara bölgesinde 

İstanbul ve Ege bölgesinde İzmir illerinde bu zararlının görüldüğü çeşitli 

çalışmalarda bildirilmiştir (Göktürk ve Tozlu, 2019; Ak ve ark., 2019; Çerçi, 

2021). Kahverengi kokarca kabuklu meyveler, sebzeler, süs bitkileri gibi 

çeşitli tarımsal ürün grupları içerisinden 300’den fazla bitki türünde zarar 

potansiyeline sahiptir. Bu bitki türleri arasından başta kivi, fındık, elma, 

armut, şeftali, fasulye ve mısır’da önemli zarar yapmaktadır (Leskey ve ark., 

2012a; Basnet ve ark., 2015). Kahverengi kokarca bu ürünlerde önemli 

zarara sebep olabilecek istilacı bir zararlı türüdür. ABD’deki meyve 

bahçelerinde bazı yıllarda milyonlarca dolarlık maddi kayıplara sebep 

olmaktadır (Leskey ve ark., 2012b; Hedstrom ve ark., 2014). 

Halyomorpha halys yaklaşık 104,000 tanımlanmış soyu tükenmiş 

veya hala canlılığını sürdüren çok sayıda türü içeren, içerisinde önemli 

bitkisel ürün zararlılarını barındıran Hemiptera takımının bir üyesidir 

(Capinera, 2008; Paleodib, 2017). Hemiptera takımında Aelia rostrata, 

Palomena prasina (L.) (Hemiptera: Pentatomidae), Nezara viridula (L.) 

(Hemiptera: Pentatomidae) ve Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) 

(Hemiptera: Pentatomidae) gibi önemli zararlılar ile birlikte Pentatomidae 

familyası içerisinde yer almaktadır. H. halys yumurtalarını genellikle 20-

30’lu kümeler halinde yaprakların alt yüzeyine bırakmaktadır. Bırakılan 

yumurtalar eliptik yapıda olup krem, açık yeşil renklerinde olup bu renk 

yumurta açılışına doğru zamanla koyulaşmaktadır. Yeni çıkan nimfler 

kırmızımsı-kahverenginde olup, ilk nimf döneminde yumurtaların etrafında 

toplu halde bulunurlar. Bu istilacı tür beş nimf dönemi geçirmektedir. 

Nimflerin boyutları 1. dönemde yaklaşık 2.4 mm, 5. nimf döneminde ise 

yaklaşık 12 mm’dir. Erginleri yaklaşık 12-17 mm uzuluğunda 

kahverengimsi renktedir (Şekil 2). Baştaki 4.ve 5. anten segmentlerindeki 

beyaz bantlaşma ve kanatların membran kısmındaki renklenme tür teşhisinde 

karakteristiktir (Hoebeke ve Carter, 2003).   
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Şekil 2. Halyomorpha halys yumurta ve nimfleri (Kaan ALTAŞ’a aittir.) 

Kahverengi kokarca yumurta, nimf ve ergin biyolojik dönemleri 

bulunan yarı başkalaşım geçiren bir istilacı böcek türüdür. Bu zararlı 

genellikle Ekim ayından itibaren kışlamaya başlamaktadır. Hava sıcaklığı 9 

°C’nin altına düşmeye başladığında kışlaklarına çekilmeye başladıkları 

belirlenmiştir (Lee ve ark., 2013). Erginler -17 °C’ye kadar düşük 

sıcaklıklarda hayatlarını sürdürebilseler bile zararlı 14-35 °C sıcaklıklarını 

arasında aktif olarak gelişimlerini sürdürebilirler. Hava sıcaklığı 30 °C’de 

32-35 gün’de yumurtadan ergin birey çıkmaktadır (Nielsen ve ark., 2013; 

Cira ve ark., 2016). Bu istilacı tür kışlama için yerdeki bitki artıkları, 

kabukların veya deliklerin içini ve bazı bölgelerde kentsel yaşam alarında 

binaları tercih etmektedir (Lee ve ark., 2013). Kahverengi kokarcanın yılda 

vermiş olduğu döl sayısıyla ilgili çeşitli farklı çalışmalar bulunmaktadır. 

Hofmann (1931) Çin’in güney bölgelerinde 4-6 döl verdiğini belirtmiş 

olmasına rağmen, ciddi miktarda zarara sebep olduğu ABD’de bir veya iki 

döl verdiği belirlenmiştir (Nielsen ve ark., 2008a). Avrupa da ise Italya 

bölgesinde üreme kabiliyetinin yüksek olduğu ve yılda 2 döl verdiği yapılan 

çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Genellikle bir yıl içerisinde 2 döl 

meydana getirdiği çalışmalarda belirtmiş olmasına rağmen, bazı bölgelerde 

ikinci dölünü tamamlayamadan tek döl verdiği tespit edilmiştir (Nielsen ve 

ark., 2008a; Costi ve ark., 2017; Hamilton ve ark., 2018). Karadeniz 

bölgesinde Ak ve ark. (2019) yaptıkları çalışma sonucunda bölgedeki fındık 

üretim alanlarında H. halys’in en yoğun olduğu dönemin ağustos sonu-eylül 

ortası döneminde olduğunu, zararlının ekim ayından itibaren 
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popülasyonunun azaldığını ve kışlaklara geçtiğini tespit etmişlerdir. 

Kahverengi kokarca zararlısı sokucu-emici ağız yapısına sahiptir. Bitkilerin 

özellikle meyveleriyle beslenerek, bitki özsuyunu emmektedirler. Zararlı 

beslenmesi sırasında sokucu-emici ağız yapısı sayesinde salgıladığı 

enzimlerle beslendiği dokuda zarar oluşturmaktadır. Meyvelerde erken 

dönemde beslenmesi sonucunda deformasyonlara sebep olmaktadır. 

Meyvelerin olgunlaşma döneminde yaptığı emgiyle meyvede nekrotik 

alanların oluşumuna ve zamanla meyvelerin çürümesine yol açmaktadır. 

Erkenci bazı armut çeşitlerinde %50’den fazla zarara sebep olabilmektedir 

(Bariselli ve ark., 2016; Vetek ve Koranyi, 2017). Tarımsal açıdan zararının 

yanında kışlama döneminde veya havaların soğuk seyrettiği zamanlarda 

kentsel alanlarda toplu halde bulunmalarından dolayı kentsel zararlı 

olarak’da görülmektedir. Inkley (2012) 2011 yılının ocak ve haziran ayları 

arasında kırsal bölgedeki evlerin içinden 26.000'den fazla yetişkin H. halys 

topladığını bildirdi. Bu durumda kahverengi kokarca kentsel alanları istila 

etmesi ve çıkardığı pis koku nedeniyle insanlar tarafından ciddi bir kentsel 

problem olarak da görülmektedir (Bergh ve Quinn, 2018; Holthouse ve ark., 

2021). 

Halyomorpha halys ile Mücadele 

Zararlılar ile mücadelede çeşitli mücadele yöntemleri yer almaktadır. 

Bunlar temelde; kültürel mücadele, mekaniksel mücadele, biyoteknik 

mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele uygulamalarıdır. 

Kahverengi kokarca, meydana getirebileceği zarar potansiyalinden dolayı 

mücadele edilmesi gereken önemli bir istilacı böcek türüdür.  Bu istilacı türe 

karşı entegre zararlı yönetimi oldukça önemlidir. Bu istilacı zararlı birçok 

ülkede daha önce tespit edilmesine rağmen Türkiye’de son 10 yıldır görülen 

yeni bir zararlı olduğu için bu zararlıya karşı ilk önce yapılması gereken 

zararlının Karadeniz bölgesi halkı ve üreticileri başta olmak üzere başarılı 

bir şekilde tanıtılmasıdır. Zararlı üreticiler tarafından iyi bir şekilde 

bilindikten sonra mücadele uygulamalarına geçildiğinde, mücadele 

yöntemlerinden daha yüksek bir başarı elde edilmesi kaçınılmazdır. H. 

halys’e karşı entegre zararlı yönetim içerisinde mevcut mücadele 

yöntemlerinden mekaniksel mücadele, biyoteknik mücadele, biyolojik 

mücadele ve kimyasal mücadele çalışmaları ön plana çıkmaktadır (Tunçer, 

2022). Bu mücadele yöntemlerinin her biri birbiriyle bir uyum içerisinde 

doğru zaman ve doğru yöntem seçilerek uygulanması gerekmektedir.  
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Kahverengi kokarca ile mekanik mücadele, mücadele uygulamaları 

içerisinde zararlının popülasyonunun azaltılmasında öncelikle uygulanan 

yöntemlerden bir tanesidir. H. halys, ekim ayından itibaren kışlama yerlerine 

çekilmektedir. Bu zararlı bitki artıklarında, bahçelerde kışlamasının yanı sıra 

depo, ambar veya bina gibi yerlere doğru hareket etmektedir. Zararlı 

duvarlardaki yarıklar çatlaklar, çatılar veya evlerin içerisine toplu halde 

girerek bu alanlarda kışlama ihtiyacını geçirmektedirler. Zararlıların bu 

alanlardan toplu halde toplanarak imha edilmesi veya bu alanlara girişini 

önleyici kafes, tül vb. önlemler alınması mekanik mücadele çalışmalarında 

oldukça önemlidir (Tunçer, 2022).  

Bu zararlı ile biyoteknik mücadelede, ışık veya feromon tuzakları, 

kitlesel yakalama ve popülasyonlarının takibi amacıyla birçok ülkede 

kullanılmaktadır. Kahverengi kokarca’ya karşı feromon kullanım olanağına 

yönelik 2010 yılından itibaren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle 

methyl-decatrienoate feromonu büyük piramit tuzaklar ile H. halys’in 

popülasyonunu takip etmek amacıyla kullanılmıştır (Leskey ve ark., 2012c). 

Zararlının toplanma amacıyla salgıladığı feromon sentetik olarak taklit 

edilerek yapışkan tuzaklarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda erkek 

bireylerin toplanma amacıyla salgıladığı -10-11-epoxy-1-bisabolen-3-ol 

feromonu çeşitli başka feromonlar ile kombine halde kullanımının zararlıyı 

kitle halinde toplayıp imha etme yönteminde başarıyla kullanılmaktadır 

(Khrimian ve ark., 2014). Toplanma feromonu ve methyl (2E,4E,6Z)-

decatrienoate tuzaklarda kombine halde kullanıldığında zararlının nimf ve 

ergin bireylerini etkili bir biçimde çektiği tespit edilmiştir. Bu 

kombinasyonun bazı ülkelerde kahverengi kokarcanın tüm gelişim 

dönemlerini başarılı bir şekilde yakaladığı bildirilmiştir (Weber ve ark., 

2014; Morrison ve ark., 2017). Bu zararlıyla mücadelede kullanılan cezbet 

ve öldür yöntemi (attract-and-kill) insektisit kullanımını %40’a kadar 

azalttığı tespit edilmiştir. Elma bahçelerinde 2 hafta boyunca içerisinde 

feromon olan piramit tuzakların kahverengi kokarcanın ergin ve nimfler 

popülasyonunu hem tuzak asılan ağaçlarda hemde yakındaki ağaçlarda 

feromozon dozuna bağlı olarak azalttığı belirlenmiştir. Doza bağlı olarak 

farklı tuzaklar asılmış elma üretim alanlarında toplamda yaklaşık 49 bin 

ergin, 7 bin nimf kahverengi kokarca bireyi öldürülmüştür (Morrison ve ark., 

2016). Feromon kullanımının yanı sıra ışık tuzaklarının kahverengi kokarca 

kullanımında etkili olabileceği bildirilmiştir. Ancak H. halys ile yapılacak 
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biyoteknik mücadelede tek başına ışık tuzağı kullanımının yerine ışık ve 

feromon tuzağın kombine halde kullanımının zararlı popülasyonunu 

azaltabileceği çeşitli çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir (Göktürk, 

2020a). Feromon kullanımının doğada kimyasal mücadeleye oranla olumsuz 

etkisinin düşük olması ve H. halys’in hem kitle yakalanması hem de 

popülasyon takibinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi, biyoteknik 

mücadelenin kahverengi kokarca mücadelesi için birçok ülkede tercih 

edilmesini sağlamıştır.  

Kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılan mekanik, biyoteknik 

veya kimyasal mücadele yöntemleri net bir başarı sağlayamamaktadır 

(Tunçer, 2022). Bu mücadele yöntemlerine ek olarak kahverengi kokarca 

zararlısı ile mücadele biyolojik mücadele olanakları çalışmacılar tarafından 

araştırılmaktadır. Biyolojik mücadelenin çevreye olumsuz etkisinin oldukça 

düşük oluşu, kimyasallarda görülen kalıntı riskinin olmayışı ve doğal 

dengeyi koruyucu avantajlarından dolayı günümüzde bu yönteme yönelik 

çalışmalar oldukça revaçdadır. H. halys ile biyolojik mücadelede çeşitli 

predatör, parazitoit ve entomopatojenlerin etkinliğine yönelik çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır (Jones ve ark., 2014; Dieckhoff ve ark., 2017). Bu 

istilacı türe karşı kullanılabilecek bazı entomopatojen fungus ve bakteri 

türlerinin kahverengi kokarca bireyleri üzerindeki etkinliğini belirlemeye 

yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Brevibacillus, Bacillus, Pantoea, Vibrio, 

Pseudomonas, Beauveria ve Metarhizium cinslerindeki farklı izolatlara ait 

fungus ve bakteriler bu çalışmalarda ön plana çıkmıştır. Çalışmalarda 

entomopatojen fungus ve bakterilerin kahverengi kokarca ergin ve 

nimflerinde göstermiş oldukları etkinlik %75-100 arasında değişmektedir 

(Gouli ve ark., 2012; Tozlu ve ark., 2019). Ancak bu çalışmaların büyük 

çoğunluğu laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir. Entomopatojen 

mikroorganizmaların kahverengi kokarcaya karşı üretim alanlarında 

kullanımına yönelik az sayıda çalışma olmasından dolayı bu 

mikroorganizmaların pratikde kullanımı günümüzde söz konusu değildir. 

Ancak ileride yapılacak arazi çalışmaları ile birlikte entomopatojen 

organizmaların kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılma 

potansiyelinin bulunduğu ifade edilmektedir (Tozlu ve ark., 2019). H. 

halys’le biyolojik mücadelede özellikle çeşitli doğal düşmanların başarılı bir 

şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir (Tunçer, 2022). Astochia virgatipes 

sinek türünün H. halys ile beslendiği ancak istilacı türün hangi biyolojik 
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dönemine karşı etkili olduğu belirlenememiştir (Leskey ve Nielsen, 2018). 

Yapılan çalışmaların genelinde predatörlerin biyolojik etkinlikleri, yumurta 

parazitoitlerine kıyasla düşük olarak bulunmaktadır. Bu nedenle bu istilacı 

tür ile mücadelede yumurta parazitoitlerinin biyolojik mücadelede kullanımı 

ön plana çıkmaktadır. H. halys’in yumurta parazitoiti olarak belirlenen bazı 

zararlıların, bu istilacı tür ile mücadele aktif olarak kullanımı mümkündür. 

Kuzey Amerika ve Avrupa'da, H. halys'e karşı doğal düşmanlar genellikle 

Hymenoptera takımının başlıca üç familyasına ait olan yumurta ve nimf 

parazitoitleridir. Bunlar: Scelionidae (Telenomus spp., Trissolcus spp., 

Gryon spp.), Eupelmidae (Anastatus spp.) ve Encyrtidae (Ooencyrtus spp.) 

familyalarına ait olan türler olup, genellikle yumurta ve nimf parazitoitleridir 

(Abram ve ark., 2017). Bu familyalardaki doğal düşmanlar arasından 

Avrupa’da Anastatus bifasciatus (Geoffroy) (Hymenoptera: Eupelmidae) H. 

halys’de gelişebilen tek yerli yumurta parazitoiti olarak tespit edilmiştir. 

Ancak bu yararlı böceğinin popülasyonunu arttırıcı olarak yapılan saha 

denemelerinde, araziye konulan nöbetçi yumurta kümelerinin A. bifasciatus 

popülasyonunu sınırlı bir şekilde arttırdığı anlaşılmıştır (Haye ve ark., 2015; 

Costi ve ark., 2019; Stahl ve ark., 2019). Kahverengi kokarca zararlısına 

karşı klasik biyolojik kontrol için ana aday olan Asya yumurta parazitoidi 

Trissolcus japonicus (Ashmead) (Hymenoptera: Scelionidae), hem Kuzey 

Amerika'da hem de Avrupa'da tespit edilmiştir (Haye ve ark., 2015). Bu 

türün yanın sıra Trissolcus mitsukurii’de kahverengi kokarcanın yumurta 

parazitioi olarak tespit edilmiştir (Talamas ve ark., 2015; Peverieri ve ark., 

2018; Moraglio ve ark., 2020). H. halys’in tespit edilen çeşitli doğal düşmanı 

arasından en etkilisinin T. japonicus olduğu tespit edilmiş olup bu yararlı 

böcek için Karadeniz bölgesinin ekolojik ihtiyaçları için uygun olduğu 

belirlenmiştir. ABD, İtalya, İsviçre, Kanada gibi ülkelerde T. japonicus aktif 

olarak olarak H. halys ile biyolojik mücadelede kullanılmaktadır (Zapponi 

ve ark., 2021; Tunçer, 2022).  Türkiye’de T. japonicus’un yetiştirilerek 

doğaya salınımına yönelik bazı çalışmalar gerçekleştirilmektedir 

(Kahverengi kokarca paneli, 2021). H. halys’ e karşı uzun vadede çözüm 

sağlayacak olan yumurta parazitoiti kullanılması gibi biyolojik mücadele 

çalışmaları arttırılarak, bu istilacı türle mücadelede doğal dengeyi bozmadan 

popülasyonunun baskı altına alınabileceği tahmin edilmektedir.  

Kahverengi kokarca ile mücadele’de kısa vadede kullanılan mücadele 

yöntemleri içerisinde en etkili mücadele yöntemi kimyasal mücadele olarak 
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gösterilmektedir. Kahverengi kokarca zararlısına karşı farklı etki 

mekanizmalarına sahip çeşitli aktif maddelerin etkinliğine yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Lee ve ark., (2013) Asya’da bu istilacı tür’e 

karşı kullanılan klorlandırılmış hidrokarbonlar, organik fosforlar, 

karbamatlılar, neonikoitliler ve sentetik pyretroit gruplarına giren 35 farklı 

aktif maddenin ve bunların kombinasyonlarının H. halys’in üzerindeki 

etkinliğini özetini çalışmalarında aktarmışdır. Kahverengi kokarcaya karşı 

sentetik pyretroitli bileşiklerin yüksek toksisiteye sahip olduğu ancak 

neonikoitli bir bileşik olan thiamethoxamın bu bileşiklerden daha yüksek 

etkinlik gösterdiği bazı çalışmalarda belirlenmiştir (Nielsen ve ark., 2008b). 

H. halys’e karşı insektisitlerin etkilerinin incelendiği çalışmalara 

bakıldığında en etkili ve stabil olan aktif maddelerin sentetik pyretroitli 

bileşikler içerisinden permethrine ve lambda cyhalothrine, neonikotinoitliler 

içerisinden thiamethoxam olduğu belirlenmiştir (Kuhar ve Kamminga, 

2017). Bu aktif maddelerin dışında chlorantniliprole, spinoteram, emamectin 

benzoate gibi günümüzde popülar olan aktif maddelerinde kahverengi 

kokarcaya karşı gösterdikleri etkinlikler çalışmalarla belirlenmiştir 

(Bergmann ve Raupp, 2014; Aigner ve ark., 2015; Morehead ve Kuhar, 

2017). Ayrıca organik tarım yapılan alanlarda kullanılabilen insektisitlerden 

spinosad, azadirachtin veya çeşitli yağların H. halys üzerinde etkili olduğu 

çeşitli çalışmalarda aktarılmıştır (Bergmann ve Raupp, 2014; Morehead ve 

Kuhar, 2017; Göktürk, 2021). Bu bileşiklerden azadirachtine kahverengi 

kokarca erginlerinde %70-90, nimflerinde ise %100 ölüm meydana getirerek 

etkili olabileceği belirlenmiştir (Göktürk, 2021; Aşkın ve ark., 2022). Bu tür 

aynı zamanda kentsel alanlarda da bulunabildiğinden kentsel alanda 

kullanılan farklı ticari insektisitlerden thiamethoxam, lambda cyhalothrine, 

imidaclorpid’in bu zararlıya karşı etkili olduğu ve deltamethrine emdirilmiş 

tüllerin bu zararlının bulunduğu kentsel bölgelerde zararlı üzerinde etkili 

olduğu tespit edilmiştir (Kuhar ve Kamminga, 2017; Bergh ve Quinn, 2018).  

Kimyasal mücadele kullanılan aktif maddeler kahverengi kokarca üzerinde 

etkili olmasına rağmen ortaya çıkardığı olumsuz etkilerden sebebiyle dikkat 

edilmelidir. Türkiye’de ve dünyada bu istilacı türün bulunduğu ülkelerde 

arazi koşullarında kimyasal preparatlar kullanılmaktadır. Türkiye’de bu 

zararlıya karşı ruhsatlı olarak bulunan preparatlar Tablo 1.’de verilmiştir. 

Ancak kimyasal kullanımının uzun süre içerisinde ortaya çıkardığı 

dezavantajlar ve zararlının uzun süre aktif olmasından dolayı birden fazla 
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ilaçlama ihtiyacı ortaya çıkmasıyla beraber kimyasal mücadele net bir başarı 

sağlamamaktadır (Tunçer, 2022).  

Tablo 1. Türkiye’de Halyomorpha halys’e karşı ruhsatlı preparatlar 

(Anonim, 2022c) 

Aktif Madde Dozu 
Son İlaçlama ile 

Hasat Arası Süre 

Chlorantniliprole+Lambda 

cyhalothrine 

60 mL/100 L su (Nimf-

Ergin) 
7 gün 

Acetamiprid+Emamectin 

benzoate 
50 mL/100 L su (Ergin) 35 gün 

Malathion+Gamma 

cyhalothrine 
100 mL/da (Ergin) 14 gün 

Gamma cyhalothrine 30 mL/da (Ergin) - 

 

Kahverengi kokarca zararlısına karşı kısa vadede çözüm olarak 

mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadele çalışmaları, uzun vadeli bir 

çözüm olarak biyolojik mücadele çalışmaları yapılabilmektedir. H. halys 

zararlısına karşı entegre zararlı yönetim sistemi içerisinde mekanik, 

biyoteknik, biyolojik mücadele çalışmaları yapılarak popülasyonu 

düşürülmeye çalışılmalıdır. Eğer bu mücadele çalışmaları yeterli olmazsa 

son çare olarak kimyasal mücadelenin tercih edilmesi, kahverengi kokarca 

mücadelesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Uygulanacak 

entegre zararlı yönetim sistemi ile hem zararlının popülasyonu düşürülür 

hem de çevreye en az zarar verilmiş olacaktır. Bu mücadele yöntemleri 

başarılı bir şekilde uygulandığında, önemli bir polifag istilacı tür olan H. 

halys ile mücadelede başarılı bir sonuç alınacağı düşünülmektedir. 

Orosanga japonica (Melichar, 1898) (Hemiptera: Ricaniidae) 

Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli 

Vampir kelebeği olarak bilinen bu istilacı zararlı, Hemiptera takımı 

içerisinde Ricaniidae familyasında yer almaktadır. Ricaniidae familyası 

içerisinde 40’dan fazla cins ve yaklaşık 450 böcek türünü barındırmaktadır 

(Bourgoin, 2017). Bu familya içerisinde yer alan cinsler genel olarak tropik 

bölgelerde bulunmasına rağmen Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu batı 

palearktik bölgede bu familya içerisinde yer alan çeşitli türler tespit 

edilmiştir. Bunlar; Ricania speculum (Walker); R. hedenborgi (Stal); 
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Orosanga japonica (Melichar); R. aylae (Dlabola), R. soraya (Dlabola)’dır 

(Demir, 2009; Mazza ve ark., 2014).  Türkiye’de Karadeniz bölgesinde 

Orosanga japonica (Melichar, 1898), ilk olarak Ricania japonica (Melichar 

1898) adı altında Ricania cinsi olarak tanımlanmıştır (Demir, 2009; 

Gnezdilov, 2009; Gjonov, 2011). Ancak son yapılan çalışmalarda hem 

morfolojik olarak hem de moleküler olarak tespit edilen zararlı, Orosanga 

cinsi içerisinde Orosanga japonica olarak tanımlanmıştır (Hayashi ve 

Fujinuma, 2016; Demir, 2018; Akıner ve ark., 2019). Vampir kelebeği olarak 

bilinen bu istilacı türün orjini Asya kıtası olup, polifag olan bir zararlıdır 

(Hayashi ve Fujinuma, 2016). Bu zararlının iklim değişikliği ve ülkeler 

arasından artan ticaret hareketliliği nedeniyle ana vatanı dışında Bulgaristan, 

Rusya, Ukrayna, Gürcistan ile Türkiye’de bulunmaktadır (Demir, 2009; 

Gjonov, 2011; Demir, 2018; EPPO, 2016). Bu istilacı tür Türkiye’de Rize 

başta olmak üzere Karadeniz sahil kesimleri ile Sakarya, Düzce ve 

İstanbul’da tespit edilmiştir (Demir, 2009; Ak ve ark., 2013; Arslandoğdu ve 

Hizal, 2018; Öztemiz, 2018). Vampir kelebeği olarak isimlendirilmesinin en 

önemli nedeni uzaktan incelendiğinde bir kelebeği andırmasıdır.  O. 

japonica’da vücut genel olarak 7-12 mm uzunluğunda, siyahımsı koyu 

kahverengindedir. Erkek bireyler dişilere kıyasla daha küçük ve daha açık 

renktedir. Kanatları kahverenginde olup, apikal kısma paralel iki beyazımsı 

çizgi bulunmaktadır. Kanat uzunluğu yaklaşık 15-25 mm olup, kanatlarında 

büyük siyah bir leke yer almaktadır (Şekil 3.). Nimfler ilk dönemlerinde daha 

açık sarımsı renklerde olup üzerinde kahverengi noktalar bulunmaktadır. 

Nimflerin vücutlarının sonunda vücutlarından iki kat daha uzun olabilen 

mumsu ipliksi bir yapıdan oluşan bir uzantı bulunmaktadır (Şekil 4.). 

Nimflere dokunulduğunda zıplayarak hareket ederler ve bu yapıları bir 

paraşüt görevi görerek bireylerin hareketini kolaylaştırmaktadır. Yumurtalar 

sarımsı-beyaz renkde, oval görünüştedir (Arslandoğdu ve Hizal, 2018; 

Ismaylova, 2021). 
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Şekil 3. Orosanga japonica ergin birey (Kaan ALTAŞ’a aittir.) 

 

Şekil 4. Orosanga japonica nimfleri (Kaan ALTAŞ’a aittir.) 

Dişi birey genellikle ağustos ayı başında yumurta bırakmaya başlar ve 

bu süreç ekim ayına kadar sürmektedir (Ak ve ark., 2015; Arslangündoğdu 

ve Hizal, 2018; Karataş ve ark., 2020). Dişi birey yumurtalarını sürgün ve 

dalların doku içerisine bir hat üzerine sırayla boncuk dizermiş gibi grup grup 

bırakmaktadır. Bir hat üzerindeki grupta yaklaşık 5-35 adet yumurta 

bırakmaktadır (Şekil 5, 6, 7.). Bir dişinin toplam 40-60 adet yumurta bırakma 

kapasitesi bulunmaktadır (Ismaylova, 2021). Zararlının 5 nimf dönemi 

geçirmektedir (Dzhashi ve ark., 1982; Ak ve ark., 2015). Vampir kelebeğinin 

her nimf döneminin gelişimi 15-25 gün, bir generasyonun tamamlanması 

yaklaşık 60-75 gün sürmektedir (Ismaylova, 2021). Bu istilacı türle ilgili 
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yapılan çalışmalarda çoğunlukla yılda 1 nesil verdiği belirlenmiştir (Dzhashi 

ve ark., 1982; Ak ve ark., 2015; Arslangündoğdu ve Hizal, 2018; Karataş ve 

ark., 2020; Ismaylova, 2021). Ancak Taiwan’da yapılan bir çalışmada yılda 

2 nesil verdiği aktarılmıştır (Tayutıvutıkul ve Kusıgematı, 1992). O. 

japonica istilacı türü çeşitli sebzeler, meyveler, süs bitkileri ve yabancı 

otlarda zarar yapmaktadır (Ismaylova, 2021).  Zararlıya konukçuluk yaptığı 

tespit edilmiş çeşitli bitkiler Tablo 2.’da gösterilmiştir. 

Tablo 2. Orosanga japonica’nın Türkiye’de tespit edilen konukçuları 

Familya Tür Kaynak 

Vitaceae Vitis vinifera Demir, 2009; Ak ve ark. 2015 

Theaceae Camelia sinensis Demir, 2009; Ak ve ark. 2015 

Moraceae Ficus carica Demir, 2009; Ak ve ark. 2015 

Fabaceae Phaseolus vulgaris Demir, 2009; 

Cucurbitaceae Cucumis sativus Demir, 2009; Ak ve ark. 2015 

Solanaceae Lycopersicum esculentum Demir, 2009; 

Adoxaceae Sambucus sp. Ak ve ark. 2015 

Grossulariaceae Actinidia deliciosa Ak ve ark. 2015 

Hydrangeaceae Hydrangea macrophylla Ak ve ark. 2015 

Betulaceae Alnus sp. Ak ve ark. 2015 

Rosaceae Laurocerasus officinalis Ak ve ark. 2015 

Urticaceae Urtica sp. Ak ve ark. 2015 

Fabaceae Robinia pseudoacacia Ak ve ark. 2015 

Asteraceae Artemisia absinthium Ak ve ark. 2015 

Rosaceae Eriobotrya japonica Ak ve ark. 2015 

Lamiceae Lavandula sp. Ak ve ark. 2015 

Rutaceae Poncirus trifoliata Ak ve ark. 2015 

Junglandaceae Junglans regia Ak ve ark. 2015 

Ebenaceae Diospyros lotus Ak ve ark. 2015 

Rosaceae Malus sp. Ak ve ark. 2015 

Rutaceae Citrus reticulata Ak ve ark. 2015 

Fagaceae Castanea sativa Ak ve ark. 2015 

Solanaceae Solanum melongena Ak ve ark. 2015 

Platanaceae Planatus orientalis Demir, 2018 

Rosaceae Rubus sp. Demir, 2009 ve 2018; Ak ve ark. 

2015 

Betulaceae Corylus avellana Demir, 2018; Ak ve ark., 2015; 

Öztemiz, 2018 
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Ranunculaceae Clematis vitalba Demir, 2018 

Cucubitaceae Citrullus vulgaris Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Cucubitaceae Cucumis melo Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Cucubitaceae Cucurbita pepo Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Fabaceae Cicer arietinum Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Malvaceae Abelmoschus esculentus Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Malvaceae Alcea rosea Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Oleaceae Fraxinus angustifolia Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Oleaceae Ligustrum vulgare Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Rosaceae Prunus armeniaca Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Rosaceae Prunus avium Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Rosaceae Prunus domestica Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Rosaceae Rosa canina Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Salicaceae Populus alba Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

Solanaceae Capsicum annuum Arslangündoğdu ve Hizal, 2018 

 

 

Şekil 5. Orosanga japonica’nın ergin ve dişi bireylerin çiftleşmesi (Kaan 

ALTAŞ’a aittir.) 
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Şekil 6. Orosanga japonica’nın dişi bireyinin yumurta bırakması (Kaan 

ALTAŞ’a aittir.) 

 

Şekil 7. Orosanga japonica’nın dişi bireyinin sürgünlere yumurtalarını 

bırakması (Kaan ALTAŞ’a aittir.) 

Orosanga japonica zararlısı sokucu emici ağız yapısına sahip 

olduğundan, ağız parçasında bulunan styletini bitki dokusuna sokarak bitki 

özsuyu ile beslenmektedir (Ismaylova, 2021). Zararlının hem ergin hem de 

nimfleri beslendikleri bitkilerde özellikle taze sürgünlerinde zarar 

yapmaktadır. Koloni halinde bitki özsuyuyla beslendikleri için bitki 

dokusunda nekrozlara neden olmaktadır. Bitkinin fotosentezini engelleyerek 
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zaman içerisinde ölümüne neden olmaktadır (Ak ve ark., 2015; Altaş ve Ak, 

2019; Ismaylova, 2021). Zararlı beslenme sırasında çıkardığı tatlımsı 

maddelerden dolayı fumajin zararına sebep olmakta ve çeşitli patojenik 

fungusların bulaşmasına yol açmaktadır (Eken ve ark., 2013; Ismaylova, 

2021). Bunların yanında zararlı farklı bitkilerde taze meyvelerde ve bitkilerin 

dip sürgünlerinde de zarar yapabilmektedir (Abbaszadeh ve ark., 2021). 

Doğrudan beslenerek yaptığı zararın yanı sıra erginler yumurta bırakırken de 

bitkilerde zararlanmaya sebep olmaktadır. O. japonica dişileri ovipozitörü 

ile bitkilerin dal ve sürgünlerindeki kabuk kısımlarında açtığı yaralardan 

dolayı bu kısımlardan başlayarak dokuların kurumasına neden olmaktadır 

(Ak ve ark., 2015; Ismaylova, 2021). 

Orosanga japonica’nın Mücadelesi 

Orosanga japonica’nın zarar yaptığı alanlarda çeşitli mücadele 

yöntemleri ile zararlı popülasyonu düşürülmektedir. Ancak zararlının 

görüldüğü Karadeniz bölgesinde genel olarak üretim alanları ev bahçeleriyle 

oldukça yakın olduğu gerekçesiyle bu bölgede yapılacak mücadele 

uygulamaları içerisinden kimyasal mücadelede dikkatli olunması Ak ve ark. 

(2015), tarafından bildirilmektedir.  Ayrıca bu zararlı Doğu Karadeniz 

bölgesinde yetiştirilen önemli ürünlerden çay üretim alanlarında zarar 

yapabilmektedir. Son yıllarda bu zararlının popülasyonunda geçmiş yıllara 

oranlar bir artış görülmektedir (Ak ve ark., 2013). Bu durum üreticileri 

tedirgin edecektir. Bölgede kimyasal kullanımının sınırlı oluşu, çay üretimi 

yapılan alanlarda gübre haricinde kimyasal kullanımına izin verilmemesi 

kültürel, biyoteknik veya biyolojik mücadele çalışmalarını önemli hale 

getirmiştir (Tüfekli ve ark., 2021; Akıner ve ark., 2022). Bu mücadele 

yöntemleri arasında kültürel mücadele çalışmaları zararlı ile mücadelede tek 

başına yeterli olmayacağı ancak zararlının popülasyonu azaltmak için önemli 

olduğu belirlenmiştir (Eken ve ark., 2013). Bu zararlıya karşı kültürel 

mücadele olarak zararlının yumurta bıraktığı dal ve sürgünler toplanarak 

imha edilmesi önerilmektedir. Altaş ve Ak (2019), yapılacak bu kültürel 

mücadele uygulaması ile zararlının nimf popülasyonunun %71-86, ergin 

popülasyonun ise yaklaşık olarak %50 oranında düşürülebileceğini 

aktarmışlardır. Ayrıca zararlının yumurta bıraktığı dal ve sürgünlerin 

yakarak imha edilmesi esnasında ortaya çıkan dumanın zararlının 1. ve 2. 

dönem nimflerine karşı çok düşük, 3. ve 4. dönem nimflerine karşı ise 

herhangi bir etkisi olmadığını belirlemişlerdir.  
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Biyoteknik mücadele olarak zararlıya karşı farklı tuzakların etkinliği 

belirlenmiştir. Işık ve yapışkan bant tuzaklara sıcak ve yağışsız günlerde 

erginlerin yakalandıkları, ışık tuzaklarının yapışkan bant tuzaklardan daha 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Tuzakların asılış zamanı ve yoğunluğunu, 

vampir kelebeği popülasyonunun azaltılmasında önemlidir. Ancak 

kullanılan bu tuzakların te başına yeterli olmayacağı, geniş alanlarda diğer 

mücadele yöntemleri kombine edilerek mücadele çalışmalarının yapılması 

gerektiği Göktürk ve Mıhlı (2015) tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca Mazza 

ve ark. (2020), Ricaniidae familyasındaki türlerden bazılarına karşı özellikle 

yumurtlama döneminde çalışmada kullandıkları chromotropik renk 

tuzaklarından en çok yeşil rengi tercih ettiklerini belirtmiştir.  

Biyolojik mücadele uygulamaları özellikle kimyasal kullanımının 

mümkün olmadığı alan çay yetiştiriciliği yapılan alanlarda gelecekde sıklıkla 

kullanılması muhtemel önemli bir mücadele yöntemidir. O. japonica 

zararlısına karşı kullanılabilecek parazit, predatör ve entomopatojonlerin 

etkinliği çeşitli çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Tüfekli ve ark. (2021), O. 

japonica’ya karşı doğada çok sayıda predatör ve parazitoit türü saptamış 

ancak bu doğal düşmanlar arasından Aprostocetus sp. ve Polynema sp. 

potansiyel parazitoitler olarak belirlenmiştir. Ayrıca Beauvaria bassiana 

entomopatojen fungusu yapılan çalışmada elde edilen ölü vampir kelebeği 

bireylerinden izole edilmiştir. Lecanicillium muscarum’un 6 izolatının 1x107 

conidia/mL dozunda vampir kelebeğinin nimflerin %50.95-74.76’ini 

öldürdüğü tespit edilmiştir (Güçlü ve ark., 2010). Alev (2014), O. 

japonica’dan izole ettiği Bacillus thuringiensis’in erginlerin %85’ini 

öldürdüğünü aktarmıştır. Göktürk ve ark. (2018), O. japonica’ya karşı 

gerçekleştirdikleri entomopatojen uygulamalarında erginlere karşı Bacillus 

thuringiensis subsp. kurstakii, Pseudomonas chlororaphi, Brevibacillus 

brevis; nimflere karşı ise B. thuringiensis subsp. kenyae, B. brevis ve B. 

sphaericus GC altgrup D’nin en etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Göktürk 

(2020b), farklı Metarhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis ve Beauveria 

bassiana izolatlarını O. japonica’nın ergin ve nimflerine karşı, arazi ve 

laboratuvar koşullarda incelemiştir. Laboratuvar koşullarında nimflerdeki 

ölüm oranı %73-80, erginlerdeki ölüm oranı %18.5-36 arasında değişmiştir. 

Arazi koşullarında ise nimflerde %49-59.5, erginlerde %11-20 ölüm oranı 

saptanmıştır. Ayrıca M. anisoplia, B. thuringiensis, B. bassiana ve yayıcı 

yapıştırıcı bir karışım haline getirilerek uygulandığında vampir kelebeğinin 
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nimflerine karşı etkili olduğunu belirtmiştir. Akıner ve ark. (2020), 

çalışmalarında kullandıkları iki farklı B. bassiana izolatının O. japonica 

mücadelesinde kullanım potansiyali olduğunu, bu iki izolatın nimf ve 

erginler üzerinde farklı uygulama metodlarında %65-99 oranında ölüm 

meydana getirdiğini belirlemişlerdir. Biryol ve ark. (2021), çalışmada 

kullanılan farklı M. brunneum ve B. bassiana izolatları arasından O. japonica 

ergin ve nimflerine karşı KTU-24 ve KTU-51 izolatlarını en etkili izolatlar 

olarak aktarmışlardır. Ayrıca bu iki izolatın sporlarını yağ’da formüle etmiş 

ve bu ürünlere RICANICIDAL Bbas-TR61 ve RICANICIDAL Met-TR61 

isimlerini vermiştir. Bu ürünlerin O. japonica nimf ve erginlerinde %97’nin 

üzerinde ölüm meydana getirdiğini ve ortaya çıkan yağ bazlı bu myco-

insektisitin bu zararlı ile mücadelede oldukça umut verici olduğunu 

belirlemiştir. Erper ve ark. (2022), yerel 14 farklı B. bassiana izolatının O. 

japonica bireyleri üzerine fazla virülent olduğunu ve bu izolatların zararlının 

biyolojik mücadelesinde önemli bir rol oynayabileceğini tespit etmiştir. 

Çalışmada kullanılan izolatlardan KA-78-4, KA-78-8, KA-78-10, ve KA-78-

12 20°C’de %94 diğer izolatlar %66-88 oranında ölüm meydana getirirken, 

25°C’de KA-78-13 haricindeki tüm izolatlar %100 ölüm oluşturmuştur. 

Ayrıca 20°C’de LT50 ve LT90 değerleri sırasıyla 2.44-3.19, 3.78-5.01 gün; 

25°C’de 1.74-2.76-4.10 gün arasında değişmektedir. Vampir kelebeğine 

karşı yapılan biyolojik mücadele çalışmaları geliştirilmesi ve detaylı arazi 

çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar sayesinde artan O. 

japonica popülasyonuyla mücadele’de kimyasal mücadeleye alternatif 

olabilecek ve kimyasal kullanılamayan alanlarda zararlı mücadelesinde 

kullanılabilen başarılı bir mücadele metodu ortaya konabilir.  

Vampir kelebeği zararlısına karşı her ne kadar çeşitli mücadele 

olanakları olsa’da, kimyasal mücadele zararlıyla mücadele’de en etkili 

yöntemdir. Öztemir (2014), permethrine’in ergin birey üzerinde %100 ölüm 

meydana getirdiğini, çalışmada kullanılan azadirachtin ve spinosad’ın ise 

%40-60 arasında etkili olduğu saptamıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan 

biyolojik mücadele ajanlarının etkilerinin permethrine’e kıyasla çok düşük 

olduğu belirlenmiştir. Ak ve ark. (2013), benzer şekilde azadirachtin’in 

düşük etki (%30) gösterdiğini, spinosad’ın ise %71-78 oranında etkili 

olduğunu aktarmıştır. Bu çalışmalarda bitkisel kökenli insektisitlerden olan 

spinosad’ın kısmen etkili olduğu ancak azadirachtin’in düşük etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu çalışmalardan farklı olarak Göktürk ve ark. (2017) 
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azadirachtine’in O. japonica nimflerinde %98, erginlerinde ise %70 etkili 

olduğunu belirlemiştir. Göktürk (2018), çalışmasında azadirachtin’i pozitif 

kontrol olarak kullanmış ve laboratuvar koşullarında nimfler %95, erginlerde 

%87.5; arazi koşullarında nimflerde %79, erginlerde %71 ölüm 

oluşturduğunu ortaya koymuştur. Çalışmalar arasındaki bu farkın kullanılan 

ticari preparatların azadirachtin içeriğinin ve dozlarının farklılığına bağlı 

olduğu tahmin edilmektedir. Tarımsal üretim alanlarında kullanılan 

kimyasallardan cypermethrine, imidaclorpid ve chlorpyrifos O. japonica 

erginlerinin kontrolün sırasıyla %100, %97, %80 oranında etkilidir 

(Gholamzadeh-Chitgar, 2018). Bu kimyasal aktif maddelerin yanı sıra çeşitli 

bitki ekstraklarıda vampir kelebeğine karşı belirli bir miktarda etkili 

olmaktadır. Achillea biebersteinii Afan. (Asteraceae), Origanum onites L. 

(Lamiaceae), Rosmarinus officinalis L.(Lamiaceae), Salvia pratensis L., 

(Lamiaceae), Satureja hortensis L. (Lamiaceae) ve Tanacetum balsamita L. 

(Asteraceae) ekstraklarının doz ve temas süre arttıkça, ekstrakların etkinliği 

artmıştır. Dördüncü gün sonunda ekstraklar sırasıyla O. japonica nimflerinde 

%66.6, %43.3, %74.1, %46.6, %42.5 ve %45 ölüm oluşturmuştur. Ergin 

bireylerde ise sırasıyla; %45.8, %25.8, %50.8, %27.5, %23.3 ve %29.1 ölüm 

ortaya çıkmıştır (Göktürk ve ark., 2017). Güney ve ark. (2020) 20 farklı bitki 

türünden elde edilen ekstraktların O. japonica nimflerine yüksek veya orta 

derecede insektisidal aktivite gösterdiğini bildirmiştir. Çalışmadaki 12 farklı 

bitki familyasındaki 20 bitki türü arasından Salvia verticillate (Lamiaceae) 

ve Daucus carota (Apiaceae) ekstraktlarının en etkili olduğunu 

saptamışlardır. Akıner ve ark. (2021), Cuscuta campestris, Lupinus albus 

etanol ve metanol ekstraklarının vampir kelebeğindeki LT50 değerleri 

sırasıyla nimflerde 24.5-30.2, 23.3-23.9 gün; erginlerde ise 12.2-13.5, 12.6-

15.7 gün olarak bulunmuştur. Genel olarak, etil asetat kullanılarak elde 

edilen LT50 değerleri, metanol ile elde edilen ekstraktlardan daha düşüktür. 

Kimyasal mücadele’de kullanılan sentetik kimyasal içerikli prepratlar O. 

japonica bireylerinde daha yüksek ölüm meydana getirmesine rağmen 

Türkiye’de bu zararlı ile kimyasal mücadelede kullanılabilecek ruhsatlı 

herhangi bir ürün bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni Türkiye’de bu 

zararlının bulunduğu alanların evlere yakın alanlarda üreticilerin 

kimyasallları tercih etmemesi ve zararlının bulunduğu çaylık alanlarda 

kimyasal kullanımının yasak olmasıdır. Ancak O. japonica zararlısının 

özellikle son yıllarda popülasyonunun artmasıyla üreticiler yakın gelecekte 
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bu zararlı ile mücadelede kesin çözüm oluşturacak mücadele yöntemlerine 

yönelecektir. Bu zararlıya karşı kültürel mücadele uygulamalarının, zararlı 

popülasyonunun belirli bir miktarını düşerebileceği çalışmalar sonucunda 

anlaşılmıştır (Altaş ve Ak, 2019). Ayrıca bununla beraber biyoteknik 

mücadele içerisindeki tuzak kullanımı ve derinlemesine yapılacak biyolojik 

mücadele çalışmaları ile bu zararlının popülasyonunun baskı altına 

alınabileceği tahmin edilebilmektedir. Bu nedenle O. japonica zararlısı ile 

mücadelede diğer tarımsal zararlılara kıyasla entegre mücadele olanaklarının 

kısmen daha geniş oluşu kimyasal mücadele tercihini son sıraya itmiştir. O. 

japonica Türkiye’nin dünya ihracatında üst sıralarda yer aldığı fındık, çay, 

kivi gibi ürünlerin yetiştirildiği Karadeniz bölgesinde bulunduğundan 

zararlının durumu düzenli olarak takip edilmeli ve zararlının olası 

popülasyon artışına karşı alternatif mücadele çalışmaları zaman 

kaybetmeden yapılması önerilmektedir. 
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MERSİN İLİNDE MUZ ÜRETİM 

ALANLARINDA MEVCUT DURUMU VE 

GELİŞİMİNİN ORTAYA KONULMASI1 

Ergün BATU2, Adem ÖZARSLANDAN3 

GİRİŞ 

Muz bitkisi Musaceae familyasında yer almaktadır ve Ensete ve Musa 

olarak iki cinse ayrılmaktadır. Muz bitkisinin ülkemizde görülmesi 19. yy.’ın 

ortalarına doğru Mısır’dan Alanya’ya süs bitkisi olarak yetiştirilmek 

amacıyla getirilmesiyle birlikte tanınarak ilgi görmüş ve ekilişine önem 

verilmeye başlanmıştır. 1930’larda Alanya’dan Anamur’a taşınan muz 

bitkisinin meyve vermeye başlamasıyla 1935 yılında Türkiye’de muz artık 

ticari olarak yetiştirilmeye başlanmıştır (Akova, 1997).   

Muzun doğal yetişme alanları göz önüne alındığında Türkiye’nin 

coğrafi şartları çok iyi değerlendirilerek yetiştirilmektedir. Farklı iklim ve 

toprak özelliklerine sahip olan ülkemiz muz yetiştiriciliğine de imkân 

tanımış ve muz, Türkiye’nin mikroklima sahalarında yetişme imkânı 

bulmuştur. Zaman zaman sınırda olan sıcaklık şartları, özellikle düşük 

sıcaklıklar muz üretimini geriletmiş; ancak Türk çiftçisinin muz 

yetiştiriciliği konusundaki azmi ve olumlu müdahaleleri sonucu muz üretim 

alanları artış göstermiştir (Şahin, 2011).  Özellikle de son yıllarda bu 

alandaki bilgi birikiminin artmasıyla da Türkiye muz ihtiyacının yarısı (%51) 

yerli üretimle karşılanabilir hale gelmiştir. 

Dünya’da muzun yetiştirildiği tropikal bölgelerde aylık ortalama 

sıcaklık 19°C olup gelişme döneminde ise bu sıcaklık değeri 22-31°C 

1Bu makale Yüksek lisans tezden üretilmiştir. 
2Tarım ve Orman Bakanlığı Mezitli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yeni Mahalle 33166 

Sokak No:9 Mezitli/MERSİN, ergun.batu@tarim.gov.tr 
3 Prof. Dr. Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi, 

33940, Silifke Mersin, Türkiye, aozarslandan@mersin.edu.tr 

http://www.mezitli.gov.tr/ilce-tarim-ve-orman-mudurlugu
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arasındadır.  Bu yetişme alanları dışına çıkıldığında muzun ideal gelişimi için 

kış mevsiminde ortalama sıcaklık değeri 15-16°C altına düşmemesi ve aylık 

ortalama sıcaklığın ise 26-27 °C olması gerekmektedir. Sıcaklık değerinin 

10 °C altına düşmesi durumunda meyve kalitesi düşerek gelişim 

yavaşlamaktadır. Düşük sıcaklık kadar yüksek sıcaklıklar da muz 

yetiştiriciliğiiçin zararlıdır. Bu sıcaklık değerinin 35 °C üzerine çıkmasıyla 

yaprakları geniş olan muz bitkisinde su kaybı yaşanmaktadır ve bu su 

kaybısulamayla engellenemezse önemli zararlar ortaya çıkabilmektedir.  

Muz yetiştiriciliğinde bir diğer önemli faktör ise yağış miktarıdır. Tropikal 

bölgelerde aylık 100 mm üzerinde, yıllık 1500-2000 mm yağış miktarı uygun 

bulunmaktadır (Kozak 2003). Türkiye’de yetiştirilen muzun %72.2 gibi çok 

önemli bir kısmı Mersin ilinde yetiştirilmektedir (Akova 2018). Muz 

yetiştiriciliği, Mersin ilimizin uygun iklim şartlarına sahip bazı ilçelerinde 

yapılabilmektedir. Bu ilçeler; Anamur başta olmak üzere Bozyazı, Aydıncık, 

Silifke, Erdemli, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus’ta yaygın 

olarak yapılmaktadır. Muz üretimi batıda Antalya sınırından başlayarak 

doğuya doğru sahil şeridi boyunca Hatay’a kadar uzanmaktadır. Bazı 

ilçelerin iç kesimlerinde de üretim yapılmaya başlanmıştır. Mersin ili 

genelinde yoğun bir şekilde oluşan seraların tiplerine bakıldığında en yoğun 

olarak yapılan sera tipleri halk dilinde, tünel sera, serpme sera, üçgen sera 

olarak adlandırılmaktadır. Cam seraların ilk kurulum maliyetinin çok yüksek 

olması nedeniyle cam seralar fazla tercih edilememektedir. Bundan dolayı 

plastik tipi seralar tercih edilmektedir. Ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliğinin 

büyük bir kısmı Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde gerçekleşmekte olup, 

%86.9’luk kısmını Akdeniz Bölgesi kapsamaktadır. Örtüaltı 

yetiştiriciliğinde alan ve miktar olarak bakıldığında çiçek ve sebzelerden 

sonra meyve yetiştiriciliği yer almaktadır (Şahin&Kendirli, 2012). 

Ülkemizde son birkaç yıl öncesine kadar muz üretiminin çoğunluğu Akdeniz 

Bölgesi’nin Antalya ve Mersin illerinde yapılmaktaydı. Günümüzde ise 

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Mersin illerinde üretim alanlarında artış 

sağlanmış olup,bunun yanı sıra Adana ve Hatay illerinde örtüaltı 

yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başlamıştır. Örtüaltı muz yetiştiriciliği Ege 

Bölgesi’ne de genişlemiş ve Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinin bazı 

ilçelerinde muz üretim girişimleri devam etmektedir (Balkıç ve ark. 2021). 

Ülkemizin Anamur ve Bozyazı ilçelerinde muzun örtüaltı yetiştiriciliği 1980 

yıllarında başlamış olup, 1990’larda ise popüler olmaya başlamıştır. İnsan 
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beslenmesi ve sağlığı açısından önemli olan muz meyvesinde karotenoid, 

fenolik, biyojenik amin gibi biyo-aktif bileşikler içermekte ve bu bileşiklerin 

oksidatif stres koşullarına karşı insan vücudunu korumasında etkili oldukları 

bildirilmiştir (Sing ve ark. 2016). 

Türkiye’de muz yetiştiriciliğinde yağış ve sıcaklık önemli faktörler 

olup, bu faktörler kadar önemli olmasa da muz bitkisinin toprak istekleri de 

önem arz etmektedir. Tropik bölgelerde doğal olarak yetişen muz, yüksek 

boylu ağaçların altında yarı gölgede olup bu ağaçlardan dökülen yaprakların 

çürümesiyle oluşan kalın humuslu topraklar en ideal topraklar olmuştur 

(Kozak 1999).  Bu humuslu topraklar havalanmayı iyi sağlayan, bitki besin 

elementlerince zengin bir yapıdadırlar. Drenajı iyi olmayan taban suyu 

yüksek havza tabanlarında, taşkın ve kıyı ovalarında muz bitkisi 

yetişmemektedir. Bundan kaynaklı sıcak bölgelerde ve alüvyal topraklarda 

muz yetiştiriciliği için uygun ortamlardır. Muzun bir diğer yetiştiği toprak 

ise sıcak bölgelerde asit karakterli topraklar olup, tropikal ve subtropikal 

bölgelerde ise hafif alkali ve nötr topraklarda da yetişebilmektedir (Göney 

1986). 

Muz bitkisinin vejetatif gelişiminin hızlı olması ve yüksek ürün elde 

edilmesinden dolayı topraktan büyük ölçüde bitki besin maddesi almaktadır. 

Yılda dekardan 5 ton ürün alındığında ortalama olarak 150 kg potasyum, 45 

kg azot, 21,5 kg kalsiyum, 14 kg magnezyum, 6 kg fosfor, 1,2 kg bor, 12 kg 

mangan, 0,5 kg demir, 0,15 kg çinko ve 0,05 kg bakır bitki besin maddeleri 

almaktadır (Lahav ve Turner 1983). 

Yapmış olduğumuz ön araştırma ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri ile muz üretiminin yıldan yıla 

Antalya’nın doğu sınırından başlayarak Hatay iline kadar batıdan doğuya 

doğru üretim alanının genişlediği ve büyük alanlarda yapılmaya başlandığı 

gözlemlenmiştir. Muz üretiminin batıdan doğuya doğru gelişmesinin diğer 

bir nedeni olarak, Antalya ilinde mevsimsel iklimin daha elverişli olmasına 

rağmen turizm sektörünün gelişmiş olması ve bunun sonucu olarak sahil 

şeridi boyunca yapılmış olan otellerin muz üretimine yeteri kadar alan 

bırakmaması ve kalan az miktar alanın ise arazi fiyatlarının yüksek 

olmasından kaynaklı üretimin genişlemesinin olumsuz yönde etkilenmesidir. 

Sermaye sahipleri eğitim düzeyi yüksek ve üniversite mezunu kişilere 

arazi satışını gerçekleştirmektedir. Bu durumda çiftçinin elinde olan arazi 
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miktarı küçüldüğünden zamanla çiftçilikten çekilmeler gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde ilk defa yapılan bu çalışmada, anket çalışması ve saha 

çalışmalarında amaç muz üretiminin Mersin ilindeki gelişimi, karşılaşılan 

sorunlar ve muzun Mersin ilinde gelecekteki önemi üretimde verimin 

artırılması ve üreticilerin sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmada örneklem grubu olarak Mersin ilinde muz 

üretimi yapmakta olan çiftçiler belirlenmiştir. Örneklem hacmi ise:  

)1()1(

)1(
2 ppN

pNp
n

px 





 

Eşitlikte; 

n= Örnek hacmi, 

N= Seçilen köylerdeki toplam üretici sayısı, 

p= Muz üretimi yapan çiftçi oranı, 

(1-p) = Muz üretimi yapmayan çiftçi oranı, 

 

Hesaplama %95 güven aralığı ve %7.5 hata payı kabul edilip, p=0.50, 

(1-p)=0.50 dikkate alınarak yapılmıştır. Bu kapsamda örneğe çıkan işletme 

sayısı 100 olarak tespit edilmiş olup Tablo 2.1’de işletmelerin İlçelere göre 

dağılımı yer almaktadır.   

Tablo 2.1: Örneğe çıkan işletme sayıları 

İlçeler İşletme Sayısı Oran  

Anamur 3009 0,49 

Bozyazı 1876 0,32 

Aydıncık 126 0,02 

Gülnar 1 0,00 

Silifke 195 0,03 

Erdemli 346 0,07 

Mezitli 1 0,01 
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Yenişehir 7 0,01 

Toroslar 3 0,01 

Akdeniz 187 0,03 

Tarsus 61 0,01 

Toplam 5811 1,00 

Anket çalışmasında örneklemi oluşturan 100 bireye öncelikle 

demografik durumları sorulmuştur. Çalışmanın devamında arazi durumu, 

örgütlenme durumu, işletme ve pazarlama yapısı, üretimle birlikte yaşanan 

sorunlar hakkında sorular yöneltilmiş ve maliyet çalışması yapılmıştır (Tablo 

2.1). 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Gelişmekte olan ülkelerde üretilen ve bu ülkelerin ana ürünü ve ihraç 

ürünü olması muzun belirgin bir özelliğidir ve gelişmiş ülkelerde rahatlıkla 

pazar bulabilmektedir. Ülkemizde muz üretimi son yıllarda sera 

yetiştiriciliğinin de gelişmesinden sonra önem kazanmıştır. Yüksek gümrük 

vergisiyle korumanın yanında tarife dışı engel gibi görülen ve 2001 yılında 

büyük çapta ithalat yaptığımız Ekvador’un Dünya Ticaret Örgütü’ne şikâyet 

ettiği kontrol hizmetlerinin etkisiyle yurt içi fiyatlara müdahale edilmekte ve 

üretim desteklenmektedir. Muz üretimi ve veriminin özellikle son yıllarda 

artış göstermesi ülkemiz için oldukça önemlidir.  

Tablo 3.1: Anket Çalışması Bulguları (Eğitim Durumu) 

Tesis Yapım 

Yılı 

Cinsiyet Okuryazar İlköğretim Lise Üniversite 

 E K E K E K E K E K 

2010 ve öncesi 12 0 0 0 6 0 3 0 3 0 

2011-2015 42 4 0 0 23 1 7 2 12 1 

2016-2020 34 8 1 0 9 0 9 2 15 6 

 

Yukarıdaki anketlere göre, geleneksel Türk tarım yapısında 

işletmelerin ağırlıklı olarak ailede erkekler tarafından yönetildiği 

görülmektedir. Tabloda anlaşılacağı üzere 2010 yılı ve öncesi önümüze 

çıkan sonuç, bu durumu desteklemektedir. 2011–2015 yılları arasındaki 

veriler değerlendirildiğinde, söz konusu durumun değişmeye başladığı; 2016 
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yılı sonrası ise, kadın girişimci sayısının dikkate değer ölçüde arttığı 

görülmektedir. Tablo 3.1’den de anlaşılacağı gibi yıllar itibariyle muz 

üreticilerinin eğitim düzeyinde artış görülmektedir. TÜİK verileri ve konu 

ile ilgili önceki çalışmalar sonucunda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, 

Türkiye geneli temel alındığında ortalama eğitim düzeyinin altında olduğu 

görülmüştür (Tablo 3.1). 

Tablo 3.2: Tarım Dışı Faaliyet Durumu 

Tesis Yapım Yılı Tarım Dışı Faaliyet (var) Tarım Dışı Faaliyet (yok) 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

2010 ve öncesi 4 0 8 0 

2011-2015 18 1 24 3 

2016-2020 22 8 12 0 

 

Ankete katılan üreticilerin cevaplarında ilk göze çarpan 2010 yılı ve 

öncesinde yalnız erkek üreticilerin olması ve %66’sının tarım dışı 

faaliyetinin olmaması anlaşılmıştır. 2011-2015 yılları arası tesis yapımı yılı 

olarak söyleyen üreticiler arasında oldukça az olsa da, kadın üreticilerin de 

yer alması ve genel olarak tarım dışı faaliyet olduğunu belirten üreticilerin 

hem sayı olarak hem de orantısal olarak arttığı görülmektedir. Tesis yapım 

yılı 2016 yılı sonrası olduğunu belirten üreticiler arasında erkeklerde tarım 

dışı faaliyetlerde azalma olduğu; kadınlarda ise erkeklere nazaran daha 

yüksek oranda artış olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 3.2). 

Tablo 3.3: Sosyal Güvence Durumu 

Tesis Yapım Yılı Sosyal Güvence 

 Erkek Kadın 

2010 ve öncesi 11 0 

2011-2015 40 2 

2016-2020 32 7 

 

Yapılan anket sonuçlarına göre muz üretimi yapan çiftçilerin yüksek 

oranda sosyal güvenceleri olduğu görülmüştür. Bu durumun eğitim düzeyi 

yüksekliği ile doğrudan ilişkili olduğu ifade edilebilir (Tablo 3.3). 



Ergün Batu - Adem Özarslandan  

213 

Tablo 3.4: Ziraat Odası Üyeliği 

Tesis Yapım Yılı Ziraat Odası 

Var Yok 

2010 ve öncesi 12 0 

2011-2015 45 1 

2016-2020 40 2 

 

Muz üreticilerinin Ziraat Odası’na üyeliğinin 2011-2015 yılları 

arasında, 2010 yılı ve öncesine göre ortalama 4 kat artış olduğu; 2016-2020 

yıllarında ise önceki verilere nazaran çok az azalma olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 3.4). 

Tablo 3.5: Üretici Örgütlerine Ürün Satışı 

Tesis Yapım Yılı Ürün Satıyor mu? 

Evet  Hayır 

2010 ve öncesi 0 12 

2011-2015 1 45 

2016-2020 1 41 

 

Muz üreticileri ile yapılan anketlerde “Üretici örgütlerine ürün satıyor 

musunuz?” sorusuna %98 oranında “Hayır” cevabı verdiği; %2 oranında ise, 

üretici örgütlerine muz satışıyaptığı sonucuna varılmıştır. Bunun nedenleri 

sorulduğunda çiftçilerin yeterince örgütlenmenin olmadığı bölgede bulunan 

tüccar diye tabir edilen alım satım işi yapan kişilerin fazla olduğu, tüccarlara 

satmanın kendilerine daha cazip geldiğini belirtmişlerdir (Tablo 3.5). 

Tablo 3.6: Sera Yapısına Ait Tablo 

 Sera Yapısı 

Tesis Yapım Yılı Serpme Tünel  Üçgen 

2010 ve öncesi 3 9 0 

2011-2015 10 25 11 

2016-2020 9 28 5 
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Muz seralarında en çok tercih edilen, maliyeti en düşük olan sera tipi 

tercih edilmektedir. Yapılan anket çalışmasında üçtip sera olduğu birinci 

sırada tünel seralar, ikinci sırada serpme seralar, üçüncü sırada ise üçgen 

çatılı seralar tercih edildiği sonucu çıkmıştır (Tablo 3.6; Şekil 1.2.3. ). 

Sera Tipleri: 

Üçgen Çatılı (Geleneksel) Sera:  

Şekil 1. Bozyazı ilçesinden üçgen çatılı (Geleneksel )seranın görünümleri 

Tünel Tipi Sera:  

 

Şekil 2. Mezitli ilçesinden tünel tipi seranın görünümü 
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Serpme Sera:

 

Şekil 3. Bozyazı ilçesinden serpme seranın görünümü 

Üreticilerin sera yapısı tercihleri ağırlıklı olarak tünel yapısı 

kullanımının devam ettiği görülmektedir. Bununla birlikte orantısal olarak 

serpme sera halen kullanıma devam ettiği; üçgen seraya 2010 yılı ve 

öncesinde rastlanmadığı; 2011 yılı sonrasında ise, üreticilerin yüksek oranda 

tünel sera tipini tercih ettikleri tespit edilmiştir. En çok tünel tipi ve serpme 

tip seraların kullanılmasının nedeni, anket yapılan üreticilerle yapılan 

görüşmelerde kurulum maliyetinin düşük  olmasından kaynaklanması 

olmuştur.  

Tablo 4.7: Ürün Çeşidi 

Tesis Yapım Yılı Muz Çeşitleri 

Grand 

Nine  

Yerli 

Azman 

Bodur 

Azman 

Şimşek  Alata 

Azmanı 

2010 ve öncesi 12 0 0 0 0 

2011-2015 37 5 1 3 0 

2016-2020 38 0 2 0 2 

 

Üreticilerin muz çeşit tercihlerinin genel olarak değişmediği ve bu 

tercihlerden memnun kalındığıtespit edilmiştir. Anket çalışmamıza katılan 

yalnız iki üretici, yeni çeşitlerden olan Alata Azmanı’nı tercih ettiğini 

belirtmiştir. Üreticilerle yapılan görüşmelerde riskten kaçınma nedeniyle 

arazilerinin bulunduğu bölgede yetiştirilen muz çeşitlerini tercih ettikleri, 
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çeşit değiştirme durumu karşısında beklenmedik risklerle birlikte maliyet 

yaratacağı ve yeni çıkan çeşitlerin uyum sağlama konusunda sıkıntılar 

çıkabileceği ihtimaline karşı yeni çeşitleri tercih etmekten sakındığı 

sonucuna varılmıştır (Tablo 4.7). 

Tablo 4.8: Ürün Satış Fiyatları (Yıl Bazında) 

 2017 2018 2019 2020 

Hasat Dönemi Min Ort Max Min Ort Max Min Ort Max Min Ort Max 

Eylül - - - - - - - - - 5,50 6,00 6,50 

Ekim 3,50 3,90 4,30 4,50 4,65 4,80 5,00 5,35 5,70 5,50 5,75 6,00 

Ekim-Kasım 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 

Ekim-Aralık - - - 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 

Kasım 3,50 3,75 4,00 4,00 4,50 5,00 4,30 4,90 5,50 5,20 5,85 6,50 

Aralık 3,00 3,50 4,00 3,50 4,00 4,50 4,00 4,75 5,50 5,00 5,75 6,50 

Ocak 3,50 3,50 3,50 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 

Yıl Boyu 3,00 3,25 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,25 4,50 5,00 5,25 5,50 

 

Hasat dönemi ağırlıklı olarak eylülden ocak ayına kadar beş ay 

boyunca devam etmektedir.Üreticiler düşük fiyat durumuna karşı muzun 

olgunlaşma süresini/hasat tarihini geciktirmek için gübreleme, havalandırma 

ve sulama gibi kontrol dâhilinde işlemler yapmaktadırlar. Yıl boyu üretim 

yapılan seralarda ise, dipten çıkan yeni fideler kesildiğinde yaklaşık 45 

günlük süreden sonra yeni sürgün/fide verebilmektedir. Bu durum serada 

yeni çıkan fideler dikkate alınınca yıl boyunca farklı zamanlarda muz 

doğurma yapmakta ve yıl boyu farklı zamanlarda hasat yapılabilmektedir. 

Bu süreç fazladan işçilik gerektirse de, üreticiler sezon içinde hasadı daha 

geniş bir zaman dilimine yayarak daha yüksek fiyat dönemine denk 

getirmeye çalışmaktadırlar. 2017 yılında muzun üreticide ortalama satış 

fiyatı 3,25 TL iken; 2020 yılına geldiğimizde yaklaşık %70 artışla 5,25 

TL’ye alıcı bulmuştur. Bunun başlıca nedeni, girdi maliyetlerinin 

yükselmesidir. Son yıllarda döviz fiyatlarındaki artış, gübre ve ilaç 

ücretlerini arttırmıştır. Bu durum rekabet edilen ithal muzun Türk Lirası 

cinsinden pahalanmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda yerli muza olan 

talep yükselmiştir (Tablo 4.8). 
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Tablo 4.9: Ürün Pazarlama Durumu 

Ürün Satış Şekli Ürün Satış Yeri Depolama Durumu 

  Sayı 

Yüzde 

(%)   
Sayı 

Yüzde 

(%)   
Sayı 

Yüzde 

(%) 

Peşin 63 63 İşletmede  91 91 Var 100 100 

Vadeli 37 37 İşletme Dışında 9 9 Yok 0 0 

Toplam 100 100 Toplam 100 100 Toplam 100 100 

 

Yapılan saha çalışmalarında yaklaşık her üç üreticinin 2’si peşin, 1’nin 

vadeli olarak çalıştığını; vadeli satışların ise, birçoğu 15-30 gün (kısa vadeli) 

arası vadeler ile satış yapıldığı tespit edilmiştir. Muz meyvesinin hassas 

olması ve dayanıklılığı olmaması nedeniyle, muzun doğrudan işletmeden 

alınması ürün kayıplarını azaltmaktadır. İşletme dışında satış yapmayı tercih 

eden %9’luk kısım ise kendi ürünlerini pazarlama olanaklarının olması ve 

pazarlarda veya alım garantisi veren işletmelere sattıkları nedenleriyle 

işletme dışında ürünlerini satabilmektedir. Bununla birlikte ankete katılan 

hiçbir üreticinin depolama olanağının olmaması üreticileri doğrudan, o anki 

fiyattan satış yapmaya zorunlu kılmaktadır (Tablo 4.9). 

Tablo 4.10: Ürün Fiyatı Durumu 

Satış Fiyatının 

Belirlenmesi 

Sayı Yüz

de 

(%) 

Satış Fiyatının 

Öğrenilmesi 

Sayı Yüz

de 

(%) 

Alıcının Teklifini 

Kabul Etmek 

Zorundayım. 

87 87 Düzenli Olarak Pazara 

(İlçeye) Giderek 

3 3 

En Yüksek Fiyatı 

Veren Alıcıya Satarım. 

2 2 Arkadaş ve 

Tanıdıklardan 

6 6 

Alıcı ile Pazarlık 

Ederim. 

2 2 Tüccarlardan 

(Alıcıdan) 

85 85 

Güven Duyduğum 

Alıcıya Satarım.  

4 4 Diğer 6 6 

Diğer 5 5 Toplam 100 100 

Toplam 100 100      
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Depo kurulum maliyetlerinin çok yüksek olması ve üretici örgütlerinin 

işlevsiz olması muz üreticilerini alternatifsiz bırakmaktadır.  Bu durum %87 

gibi yüksek oranda “Alıcının teklifini kabul etmek zorundayım.” tercihi ilk 

sırada çıkmıştır. Geriye kalan %13 lük kısım isekendi imkânlarıyla pazar 

bulmaya çalışmakta; turistik bölgelerde, yerel market veya manav gibi 

alanlarda satış yaptıkları sonucuna varılmıştır. Üreticiler, muzun satış 

fiyatının/piyasasının takibini %85 oranında tüccar veya aracıdan 

öğrendikleri; geriye kalan %15’lik kısım ise mahalle pazarlarından, arkadaş 

çevresinden ya da sosyal medyadan fiyatları öğrendikleri sonucuna 

varılmıştır (Tablo 4.10).  

Tablo 4.11: Muz Üreticilerinin Sorunları 

 1.Sorun 2.Sorun 3.Sorun 

İklimsel (aşırı yağış, dolu, don, sıcaklık vb.) 

faktörler 

%55 %9 %8 

Hastalıkla Mücadele %31 - - 

Zararlılarla Mücadele %6 %16 %5 

Hasadın Gecikmesi - %12 - 

Kalifiye İşçi Bulunamaması - %11 %7 

Uygun Hasat Tekniği - %9 %6 

 

Üreticiler üretim süresince karşılaştığı en önemli sorunlar sırasıyla; 

%55 oranında iklim, %31 oranında hastalıklarla mücadele ve %6 oranında 

zararlılarla mücadele olarak cevaplandırmışlardır. Her dörtüreticinden 

yaklaşık üçü iklimsel sorunlar yaşadığını belirtmişlerdir. Hastalık ve 

zararlılar ile mücadele, diğer üreticiler gibi başlıca sorunları arasında yer 

almaktadır (Tablo 4.11). 

Meyve ve yaprak hastalık yönetimi için hastalıklar spor ürettiği, 

rüzgâr ve su hareketi (yağmur veya sulamadan sıçrayan) ile kolayca 

dağılabilmektedir. Bu nedenle sanitasyon ve su yönetimi büyük öneme 

sahiptir. Su yönetimi, yaprakların ıslak olduğu veya yüksek neme maruz 

kaldığı sürelerin sınırlandırılması gerekmektedir. Dikim alanlarında sık 

dikimden kaçınılmalıdır. Yüksek nem oranına izin verilmemeli ve nem 

oranını %80 civarında tutulmalıdır. Hastalık etmeninin inokulum kaynağını 
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azaltmak için lekeli yapraklar uzaklaştırılmalı ve yok edilmelidir. Yapraklar 

sera içerisinde sıra aralarına atılmamalıdır. Hastalık ile bulaşık seralarda 

sisleme ile sulama yapılmamalıdır. Seralarda sulamalar sabah yapılmalıdır. 

Sulama sonrası seralar kesinlikle havalandırılmalıdır. Kış aylarında güneşli 

havalarda saat 11:00-14:00 arası havalandırılmalar açılmalıdır. Kış aylarında 

havalandırma yapılmayan seralarda yaprak hastalıkları görülmektedir 

(Özarslandan ve ark., 2019a, b).  

Genel olarak muz üretiminde karşılaşılan sorunlar yaz aylarında 

yaprak ve meyve hastalıklarının çıkmamasının nedeni gece sıcaklığı 20 °C 

derecenin üzerinde seraların açık kalması ve gündüzleri devamlı sera 

havalandırıldığı için hastalık meydana gelmemektedir. Çünkü sera 

havalandırıldığı için nem oranı düşmektedir. Hastalığın meydana gelmesi 

için %92’nin üzerinde nem gerekmektedir. Sonbahar ve kış aylarında 

meydana gelen hevenklerde puro hastalığı olmaktadır. Bu hastalığı 

engellemek için nemi %80’nin üzerine çıkışı engellenmeli ve parmakların 

ucundaki ölü çiçekler toplanmalıdır. Sonbahar ve kış aylarında sera iyi 

havalandırılmadığından nem oranı yükselmekte yaprak ve meyve 

hastalıkları meydana gelmektedir. Sera güneşli günlerde sık aralıklarla saat 

11:00-14:00 arasında havalandırılmalıdır. Sulamalar akşamüstü değil 

sabahları yapılmalı ve sonrasındahavalandırılmalıdır. Sera nemi %70-80 

civarında tutulmalıdır. Muz bitkisinin gelişimi için neme ihtiyaç vardır. Nem 

oranı çok düşerse kırmızı örümcek zararı olmaktadır. Sabahları 10-15 dk sera 

nemlendirildiğinde kırmızı örümcek sorunu meydana gelmemektedir. 

Toprak patojenleri ile mücadelede tek bir mücadele metodu etkili 

değildir. Entegre mücadele içerisinde birçok mücadele sistemini bir arada 

kullanmak gerekmektedir.Nematod mücadelesi için her yıl mutlaka hayvan 

gübresi kullanılmalıdır. Hayvan gübresinin kullanımı nematod zararının 

oluşmasını engellemektedir. Ayrıca oyma fide(kesme fide) yapılmalıdır. 

Bitkiyi besleyen köklerin çoğunluğu 0-40 cm çevresinde olduğu için kesme 

fide yapıldığında ana bitkiden yaklaşık 40-50 cm uzakta yeni fide 

çıkmaktadır. Bu fide ananın kök çevresindeki yüksek nematod 

populasyonundan uzak olduğundan verim ve kalitesi ana bitkiye bitişik 

fideden daha iyi olmaktadır. Münavebe ile sera içerisinde sıra değiştirmek 

veya anadan 1 metre uzağa yeni fideler daha iyi gelişmektedir. Çünkü yer 

değiştirildiğinde nematodpopulasyonu düşürülmektedir. Mikoriza 

uygulaması kök pataojenlerine karşı bitkiyi korumaktadır. Bu uygulamalara 
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rağmen nematod populasyonu yüksek ise ilaç uygulaması Nisan, Haziran ve 

Ağustos aylarında ilaçlama önerilmektedir(Özarslandan, 2020). 

Tablo 4.12. Muzun Dekara Ortalama Üretim Girdi ve Maliyetleri (2020 Yılı) 

İşlemler 

İşlem ve 

Zamanı 

 ve Sayısı 

Harcanan İş gücü 

sa/da Materyal Birim 
Br. 

Fiyatı(TL) 
Tutarı(TL) 

İnsan Mak 

1. Bakım İşlemleri 

Tımar Mar-Nis(3) 5 0     100 500 

Tava Yapma Mar-Nis(1) 0 0     0 0 

Gübreleme Mar-Nis(4) 4 0 Serpme   100 400 

İlaçlama May-Haz(1) 4 0     100 400 

Çapalama May-Eyl(4) 0 1 TakTak   150 150 

Su arkı açma May-Eki(3) 0 0       0 

Sulama May-Eki(18) 0 0 Damlama     1500 

Soğ. Kor. Kas-Mar(7) 0 0       0 

TOPLAM           2950 TL 

2. Hasat Harman 

Top. Taş. Eki-Nis     Tüccar    0  0 

Nakliye Ekim(1)     Tüccar    0  0 

Ay.-Ambalaj Eki-Nis     Tüccar    0 0  

TOPLAM 

3. Çeşitli Gübreler 

Gübre (N) Mart-Nisan 100 Kg   Damlama   1500 1500 

Gübre (P205) 

Mayıs-

Haziran 100 Kg   Damlama   1500 1500 

Gübre (K20) Eylül-Ekim 300 Kg   Damlama   3000 3000 

Çiftlik Gübresi Ekim-Şubat 500 Kg   Serpme   2000 2000 

İlaç  

Mart-

Temmuz   

Sırt 

Pul.     500 500 

Su       Damlama   1000 1000 

Soğ. Kor.             0 

Amb. Malz.             0 

TOPLAM           9500 TL 

MASRAFLAR TOPLAMI                                                                                                                                    

9500 TL 

4. Ortak Giderler 
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Çıp.Ara.Değ.Faizi 6000 TL 

Sermaye Faizi 665 TL 

Yönetim Giderleri 1000 TL 

Tesis Gider Amr. Payı 500 TL 

Tesis Sermayesi Faizi 20 TL 

Sera Sermayesi Amr. 

Payı 2500 TL 

Sera Sermayesi Faizi 125 TL 

GENEL TOPLAM                                                                                                                                                

10810 TL 

        

        Verim (Kg/da) 8000 Kg Satış Fiyatı (TL/Kg) 5,50 

Üret. Maliyeti (TL/da) 20310 Maliyet (TL/da) 2,54 

Net Kar (TL/da) 23690 Fark (TL/da) 2,96 

 

Anket çalışması ile 2020 yılı üretim sezonu içerisinde maliyet 

çalışması da yapılmıştır. Bu çalışmada birdekar alanda ortalama 8000 kg 

verim elde edildiği, üretici satış fiyatının 5,5 TL olduğu, toplam maliyetin 

20.310 TL ve kilogram maliyetinin 2,54 TL verilerine ulaşılmıştır. Bu 

verilere dayanarak 2020 yılı üretim sezonu içerisinde üretici maliyetinin brüt 

kâra oranı %46, net kâr oranının ise %54 olduğu maliyet çalışmasında tespit 

edilmiştir (Tablo 4.12). 

Bilimsel araştırmalar neticesinde ilk muz üretiminin Akdeniz 

Bölgesi’nde 36. ve 37. enlem dereceleri arasında yetiştirebilmektedir. 

Ülkemizde Antalya’nın Alanya ilçesinden başlayarak Mersin kıyı şeridinde 

ve özellikle Toros Dağları boyunca korunmuş olan ve mikro klimanın daha 

hâkim olduğu; Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli, Mezitli, 

Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde yaygın olarak üretim 

yapıldığı sonucuna varılmıştır. Tez çalışması süresince toplam 100 adet 

anketten alınan verilerin Microsoft Excel tablosundaki hesaplamalar ve 

değerlendirmeler ile Mersin ilinde muz üretiminin giderek yaygınlaştığı 

sonucu çıkmıştır. Çiftçilerle yapılan saha çalışmasında elde edilen veriler 

neticesinde bu durum doğrulanmıştır. Bunun en büyük sebebinin üreticilerin 

verdiği bilgiler doğrultusunda muzun getirisinin diğer ürünlere göre daha 

fazla olmasıdır. Ankette hangi muz çeşitlerinin yaygın kullanıldığı ve muz 
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üretimine olan yoğun ilginin sebeplerinin araştırılmasıyla ülkemizde en 

yaygın olarak yetiştirilen çeşidin Grand Nine çeşidinin olduğu öne 

çıkmaktadır. Bunun nedeni diğer çeşitlere göre verimin yüksek olması ve 

üreticiler tarafından daha çok tanınır olmasıdır. Muz seraları arasında mevcut 

olanlar ve özellikle son yıllarda kurulanlarda hangi sera tipi tercih edildiği 

araştırılmıştır. Muz üretimi yapılan seralar arasında en yaygın üretim 

yapılanlar sırasıyla; tünel tipi seralar, serpme tipi seralar ve üçgen çatılı 

seralar olduğu tespit edilmiştir.  Yapılan araştırmalarda ekonomik olarak 

daha az maliyetli olması nedeniyle en çok tünel tipi seraların tercih edildiği; 

ikinci sırada ise halk arasında serpme sera olarak adlandırılan serpme tipi 

seraların Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çok yaygın olduğu tespit edilmiştir. 

Muz yetiştiriciliğinde önemli sorunlar arasında birinci sırada iklimsel 

faktörlerin (aşırı yağış, solu, don, sıcaklık vs.), ikinci sırada ise hastalık ve 

zararlılar olduğu öne çıkmıştır. Muz üretiminde verim açısından bakım 

koşullarına ve kışın seraların ısıtılmasına bağlı olarak 4-8 ton/da verim elde 

edildiği sonucu çıkmıştır. Muz meyvesinin olgunlaşması çok hızlı olduğu 

için depolamanın hiç yapılamadığı, muz satışında rekabetin çok az olduğu 

için ürünün tüccarın belirlediği fiyattan satıldığı; satışın genellikle peşin para 

ile olduğu, çok az bir kesimin ise vadeli olarak satış yapıldığı kanısına 

varılmıştır.  2020 yılı maliyet çalışmasında, net kârın brüt kâra oranı %54 

bulunmuştur. Bu oran ile önemli bir sermaye birikimi sağlayıp yeni 

yatırımlar yapılarak üretimin sürdürülebilirliği sağlanabilir. Muz seralarının 

kurulum maliyetinin yüksek olduğu, ilk yatırım maliyetini 3-5 yıl içerisinde 

karşılayabildiği, yaptığımız saha araştırmasında tespit edilmiştir. Muz 

işletmelerinin en fazla erkek çiftçiler tarafından kurulduğu, yıllar içerisinde 

bayan çiftçilerin de artış göstermeye başladığı görülmektedir. Okur-yazar 

oranına bakıldığında muz tarımı yapan çiftçilerin büyük çoğunluğunun 

eğitim düzeyi yüksek kişilerin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kişiler, sosyal 

güvencesi olmakla birlikte muz yetiştiriciliğini ikinci iş olarak 

yapmaktadırlar. Üretim yaptıkları araziler, kendilerine ait ve arazi 

büyüklüğünün 1-5 dekar arasında olduğu, işletmelerinde genel olarak yerel 

halktan aileleri çalıştırdıkları tespit edilmiştir. Üretici örgüt olarak genellikle 

çiftçilerin en fazla Ziraat Odası’na ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne üyeliğinin 

olduğu sonucu çıkmıştır. Muz üretiminde son yıllarda gübre, ilaç vb. 

girdilerde yaşanan hammadde maliyeti sorunundan dolayı girdi maliyetleri 

artış göstermiştir. Bu nedenle muz fiyatlarının artmasına neden olmuştur. 
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Muz ithalatı yapan ülke pozisyonunda olduğumuz için ülkemizden döviz 

çıktısına neden olmakla birlikte, bu durum yerli üreticinin lehine bir durum 

yaratmış ve kâr oranları artmıştır. Muz üretimi yapılan sera yapıları plastik 

kaplama olması nedeniyle, ilk kurulum maliyeti düşük olsa da her yıl bakım 

gerektiren seralardır. Muz üretimi Ülkemizde kontrolsüz bir şekilde 

yaygınlaşmaktadır. Üretimin kontrol altına alınarak planlı bir şekilde diğer 

ürünlerin üretiminde gelecekte sıkıntı yaratmayacak şekilde planlanmalıdır.  

Muz seraları yüksek yapılı sera tipleri olduğu için gelecek dönemde muz 

üretimi ile ilgili kazançlı olmaktan çıktığı ve muz bitkisinin sökümü 

yapılarak başka meyve ve sebze üretimi ile devam edilebilecek durumda 

olduğu tespit edilmiştir. 
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ÇİM ALANLARDA NEMATOD SORUNU VE 

YÖNETİMİ 

Songül SEVER MUTLU1, Adem ÖZARSLANDAN2 

GİRİŞ 

Yeşil alanların en önemli bileşeni olan çim bitkileri, oluşturdukları 

homojen, yeşil çekici örtü ve sayısız ekolojik işlevleri ile yaşam kalitemizi 

arttırırken, golf ve futbol gibi sporlar için rahat, konforlu ve güvenli bir oyun 

zemini sunarlar. Çim alanlar dönemsel olarak sayısız hastalık ve zararlı 

problemine maruz kalabilmektedirler. Tüm bu zararlılar içinde özellikle bitki 

paraziti nematodlar (PPN), tanınmayan veya ihmal edilen çim zararlıları 

olarak, öne çıkmaktadır.  Nematodlar çim sahalar için önemli bir tehdit 

unsuru olup, özellikle golf ve futbol sahalarının işlevsel ve estetik değerlerini 

düşürmekte ve hatta yeniden tesis edilmelerine neden olabilmektedirler. 

Yüksek çim kalitesinin arandığı golf ve futbol sahalarında nematod yönetimi 

zorlu bir görevdir. Çim alanlarda nematod yönetimi, çimlerin büyüme ve 

gelişimini optimum destekleyen kültürel bakım işlemlerinin titizlikle 

uygulandığı, nematod popülasyonlarının sık sık örneklenerek dikkatlice 

izlendiği ve ihtiyaç duyulduğunda kimyasal müdahalenin devreye sokulduğu 

bütüncül bir yaklaşımı benimsemelidir. Bu derlemede çim alanların 

öneminden ve ardından en önemli zararlılarından olan nematodlar ve 

zararları, ve çim alanlarda yönetimi incelenmiştir.  

Çim Alanların Önemi, Nematod Sorunu ve Yönetimi 

Yeşil alanların hiç kuşkusuz temel bileşenlerinden biri olan çim 

bitkileri kentsel alanların daha yaşanabilir kılınması için dört yüzyıldan daha 

uzun süredir kullanılan önemli süs bitkileridir. Sağladıkları fonksiyonel, 

1 Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 

songulmutlu@akdeniz.edu.tr
2 Prof. Dr. Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi,

33940, Silifke Mersin, Türkiye aozarslandan@mersin.edu.tr 
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rekreasyonel ve estetik katkılarıyla çimler, çok farklı amaçlara hizmet eden 

peyzaj alanlarının vazgeçilmez en yaygın kullanılan bitkisel materyalleridir.  

Çim bitkileri endüstrisi dünya genelinde bahçe bitkileri-endüstrisinin en 

yüksek gelir getiren sektörlerinden biri konumuna yükselmiştir. ABD’de çim 

endüstrisini oluşturan en önemli sektörlerin (Rulo çim ve tohum üretimi, çim 

alan bakım hizmetleri, altyapı ve bakım ekipman/aletleri, gübre ve 

kimyasallar ve golf sahaları) 2000’li yılların başında yaklaşık 62 milyar 

dolarlık gelir getirisine sahip olduğu ve bu oranın her geçen yıl arttığı 

bildirilmiştir (Haydu ve ark., 2005). Çim alanların en önemli işlevlerini; 

ekolojik, rekreasyonel ve estetik olmak üzere üç ana başlık altında 

toplayabilmek mümkündür. Oluşturdukları yoğun ve derine giden saçak kök 

sistemleriyle toprağı çok iyi tutan çim bitkileri rüzgar ve su erozyonunu çok 

etkili bir şekilde önlemektedirler (Gross ve ark., 1991). Bir çim alanda 

uygulanan bakım koşullarına bağlı olarak 1 cm2 de bitki sayısı 150 adet veya 

çok üstüne ulaşabilmektedir (Beard, 1973).  Bu çok yoğun bitki örtüsü, 

özellikle yağışlar sonrası çok yüksek oranlara ulaşabilen yüzey su akışının 

hızını azaltarak/keserek onun yavaş şekilde toprak yüzeyinden aşağılara 

taşınmasına hizmet ederken bir yandan biyolojik bir filtre oluşturarak taşıdığı 

kirletici ve kimyasallarında yüzeyde tutulmasını sağlar. Böylece yer altı su 

kaynaklarının kalitesinin korunmasına ve beslenmesine yardımcı olur (Beard 

ve Green, 1994).  Bulundukları alanı mükemmel bir şekilde kaplayan çim 

bitkileri sağladıkları kalıcı, sık yapıda çim örtüsüyle, ev ve işyerlerinin 

etrafında çamur ve toz problemini ortadan kaldırırlar (Beard, 1973). 

Atmosferden önemli ölçüde karbondioksit gazını absorbe ettiklerinden, 

küresel ısınma problemine yönelik sürdürülen çabalarda çok önemli ve aktif 

bir rol oynamaktadırlar.  Önemli bir oranda oksijeni havaya salan çim alanlar 

atmosferdeki toz ve hava kirliliğine neden olan diğer partikülleri ise 

hapsederek hava kalitesini önemli bir ölçüde arttırmaktadırlar (Beard ve 

Green, 1994).  Çim alanlar gürültüyü, ısı birikimini ve parlamayı (karayolları 

çevresi) düşürücü etkileriyle bilinirler (Cook ve ark., 1971). Çim bitkilerinin 

transpirasyonla serinletme kapasitesi, yakın çevresinde kayda değer 

serinletici bir etki oluşturur. Kentsel alanlar, kırsal alanlara göre ortalama 10-

15 derece daha sıcaktırlar.  Kentsel alanlarda çim ile kaplı alan oranı, 

geçirimsiz beton yüzeylere göre arttıkça, ısı adası etkisi azalmaktadır (Beard 

ve Green, 1994). Gerek kentsel alanlar ve gerekse periferlerdeki konutlar, 

sağlıklı büyüyen çimlerden sağlanan göz alıcı yeşil, serin ve davetkar yeşil 
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örtüden faydalanırlar.  Oluşturdukları homojen görüntü ve çekici yeşil 

renkleriyle de peyzajın güzelliğini ve dolayısıyla ekonomik değerinide 

arttırmaktadırlar.  Estetik olarak sağladıkları katkıları yanında çim alanlar 

golf ve diğer spor sahaları için doğal, rahat, güvenli, dayanıklı ve mükemmel 

bir oyun zemini sağlamaktadırlar (Vandenbossche ve ark., 2011; Zeng ve 

ark., 2012; Lee et al., 2014).  Sağlıklı bir çim örtüsünün sağladığı eşsiz 

yastıklama etkisi, özellikle futbol gibi aktif temas sporu aktivitelerinde, 

doğal çim örtüsünden yoksun yüzeylere kıyasla yaralanmaları ve 

sakatlanmaları önemli ölçüde azaltır (Gramckow, 1968). Kaliteli, 

sürdürülebilir ve kendisinden beklenilen bu faydaları sağlayacak yeşil 

alanların oluşturulmasında atılacak en önemli adım ise çim alanların 

kullanım amacı ve bölge iklimsel koşullarına en uygun tür ve çeşitler ile tesis 

edilmesi ve sulama, gübreleme, biçim ve hastalık ve zararlılarla mücadele 

açısından bilimsel temellere dayalı etkili bir bakım programının takip 

edilmesidir. Ancak ülkemizde çim alanların bakım ve yönetimine ilişkin 

araştırmalar halen yetersiz düzeydedir. Çim alan oluşturmak üzere kullanılan 

gerek çim tohumu ve gerekse sertifikalı kısır çeşitlere ait vejetatif tohumluk 

materyali (çim fidesi, rulo çim) genellikle yurt dışından ithal edilmektedir. 

Farklı ülkelerin ıslah programlarında geliştirilmiş ithal bu çeşitlerin bir 

kısmının ülkemizin mevcut ekolojik koşullarına ve özellikle hastalık ve 

zararlılarına dayanım açısından iyi bir performans sergileyemedikleri ve çim 

alanın her yıl yenilenmesine neden oldukları görülmektedir. Çim alanların 

sağlıklı bir şekilde yönetimi özellikle golf ve futbol sahalarında zorlu bir 

görevdir.  Başta mantarlar olmak üzere bakteriyel ve viral kökenli çok farklı 

hastalıkların ve değişik böcek zararlılarının çim sahalar için önemli bir tehdit 

olup, sahaların işlevsel ve estetik değerlerini düşürmekte ve hatta yeniden 

tesis edilmelerine neden olabilmektedirler (Lee ve ark., 2014). Tüm bu 

zararlılar içinde özellikle bitki paraziti nematodlar (PPN), tanınmayan veya 

çoğunlukla ihmal edilen çim zararlıları olarak öne çıkmaktadır. Gerek zarar 

semptomlarını belirleme ve ayırt edebilme yetersizliği ve gerekse verdikleri 

ekonomik zarar nedeniyle nematodlar çim alanların bakım ve yönetiminde 

dikkat edilmesi gereken en önemli zararlılardandır. 

Bitki paraziti nematodlar oldukça küçük, görmek için mikroskopun 

gerekli olduğu solucanlardır. Yapı ve işlev olarak hipodermik bir iğneye 

benzeyen bir stilete sahiptir. Stilete, bitki hücrelerini delmek için kullanılır 

ve ardından nematod, sindirim sularını enjekte ederken bu yolla bitki 
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sıvılarını da içinden alabilmektedir. Bitki paraziti nematodlar, bitkilerle nasıl 

beslendiklerine göre gruplara ayrılırlar (Crown, 2014). Nematodlar çim 

üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı olarak zarara neden olurlar 

(Vandenbossche ve ark., 2011). Nematodlar normal kök büyümesini bozarlar 

ve kök lezyonları, nekroz ve çürüme gibi semptomlara neden olurlar, böylece 

oluşan kök zararından dolayı, çim bitkisinin su ve besin elementlerini alımı 

azalır (Walker ve ark., 2002). Nematodların neden olduğu kök zararı, su ve 

besin elementlerinin alımını engellemenin yanında, mantar ve bakteriyel 

patojenlerin girişi için yollar sağlar, böylece çim kök kalitesini ve miktarını 

oldukça düşürürler. Sonuç olarak nematod aktivitesi çim ölümüne yönelik 

sinerjik bir şekilde devam eder (Vandenbossche ve ark., 2011). Spesifik 

nematod-çim türü kombinasyonlarını içeren yüksek popülasyon istilalarında 

ise tamamen çim ölümü meydana gelebilmektedir (Hunt ve Handoo, 2009; 

McClure ve ark., 2012; Vandenbossche ve ark., 2011). Dünya çapında çimin 

zarar görmesine neden olan bir dizi PPN bildirilmiştir (Vandenbossche ve 

ark., 2011; Zeng ve ark., 2012). Bazı Avrupa ülkelerinde çimlerdeki 

sararmalar spesifik kök-ur nematodları (Meloidogyne minör), ile 

ilişkilendirilmiştir (Karssen ve ark., 2004). Avrupa'da çim alanlarda 50'den 

fazla PPN türünün varlığı saptanmıştır (Vandenbossche ve ark., 2011). Kore 

golf sahalarında çimlerdeki zarararlanmalar benzer şekilde nematodlar ile 

ilişkilendirilmiş (Choo ve ark., 1998, 2000; Khan ve ark., 2008) ve 

Meloidogyne marylandi ile Tylenchorhynchus dubius türleri Zoysia spp.  ve 

Agrostis palustris çim türlerinde  rapor edilmiştir (Kang ve ark., 2002, 2003). 

Diğer nematodların teşhisi (Helicotylenchus, Criconema, Pratylenchus, 

Tylenchorhynchus, Ditylenchus ve Tylenchus) daha ziyade cins düzeyi ile 

sınırlandırılmıştır (Kang ve ark., 2002). ABD'deki çeşitli golf sahalarında ise 

şimdiye kadar 19 cinse ait 24 tür kaydedilmiştir (Zeng ve ark., 2012). Bu 

türler içinde özellikle Mesocriconema spp., Helicotylenchus spp., 

Trichodorus spp., Meloidogyne spp., Hoplolaimus spp., Hemicycliophora 

spp., Xiphinema spp. ve Belonolaimus spp., Pratylenchus spp. 

Tylenchorhynchus spp. ve Paratrichodorus spp nematodlarının hem sıcak 

hem de serin iklim çim türlerinde daha problemli oldukları ve önemli 

zararlara sebep oldukları bildirilmiştir (Sikora ve ark., 2001; Vandenbossche 

ve ark., 2011; Walker ve ark., 2002; Zeng ve ark., 2012). Çim alanlardaki 

PPN'lerin kontrolü ve mücadelesinin, uygun kültürel bakım programı 

eşiliğinde bitki sağlığını destekleme rutinlerine ek olarak, esas olarak 
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nematisitlerin kullanımını da içermesi gerektiği bildirilmiştir (Crow, 2005; 

Fleming ve ark., 2008). Öte yandan hedef olmayan organizmalar üzerindeki 

yan etkileri ve yeraltı sularına karışma riski nedeniyle başta Avrupa olmak 

üzere dünyanın bazı bölgelerinde nematisitlerin kullanımı kısıtlıdır. 

İmicyafos ve fosthiazate gibi fumigant olmayan kimyasal ilaçlar, PPN'lere 

karşı daha iyi alternatifler olarak kabul edilmektedir (Kim ve ark., 2016; 

Wada ve Toyota, 2008; Wada ve ark., 2011). Bununla birlikte, bu bileşikler 

henüz çim alanlarda test edilmemiştir. Crow (2005) tarafından belirtildiği 

gibi, zararlı bir türün yerleşik popülasyonlarıyla uğraşmaktan ziyade 

nematod problemlerini en başından önlemek daha ekonomik ve çevreci bir 

yaklaşım olarak her zaman arzu edilir. Bu nedenle, çim alanların tesis 

edilmesinde, nematod ile bulaşık olmayan tohumluk materyalinin (nematod 

içermeyen rulo çim, çim fidesi, stolon parçaları /sprig), ekim/dikim ekipman 

ve malzemelerinin kullanılması gibi bitki sağlığı önlemleri, sürdürülebilir 

oluşturmada önemli ilk adımlardır. Bu durum golf sahalarından futbol 

sahalarına ve diğer rekreasyonel çim alanlara, hazır çim nakli yapılmadan 

önce rulo çim üretim çiftliklerinde, yetişme ortamlarının rutin nematod 

analizleri yapılarak desteklenebilir. 

Nematodların oluşturduğu zarar ve düzeyi esas olarak nematod 

türlerine, ilk popülasyon yoğunluğuna, çim türlerine ve toprak özelliklerine 

bağlı olarak varyasyon gösterdiğinden, çim alanlarda nematod problemlerini 

doğru bir şekilde teşhis etmek zordur (Perry ve Smart, 1970; Vandenbossche 

ve ark., 2011). Bu nedenle, öncelikle türün doğru tanımlanması ve çim türleri 

üzerindeki çeşitliliğinin anlaşılması, başarılı bir nematod mücadelesi ve 

yönetim stratejisi için bir ön koşuldur. Zeng ve ark., (2012) Bermuda 

çiminde (Cynodon spp.), Agrostis stolonifera (stolonlu tavus otu) ve Zoysia 

çimi türlerinden  daha fazla sayıda bitki paraziti nematod (PPN) türünü izole 

ettiklerini bildirmişlerdir. Bu bakımdan araştırıcılar, PPN'lerin yaygınlığına 

ilişkin elde edilen sonuçların tek başına çim türü ile ilişkili 

olamayabileceğine dikkat çekmişler vetoprak türlerinin de hayati ve eşit 

derecede bir rol oynadığına vurgu yapmışlardır. Nitekim çimlerde tespit 

edilen PPN zararlarının çoğunun kumlu topraklarda tesis edilen çim 

alanlarda meydana geldiği bilinmektedir (Crow, 2005). Kum nematodların 

gelişimi ve aktivitesi için oldukça elverişli bir ortam sunar.  Golf sahaları 

özellikle ‘green’ bölümleri %90 ve üzeri kum kullanılarak tesis edildiğinden, 

potansiyel olarak daha fazla popülasyon baskısı altındadır.  Ayrıca oldukça 
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kısa (3-4 mm) biçilen bu bölümlerde çok daha homojen bir çim yüzey 

olduğundan, nematod zararı golf sahalarında daha belirgin ve dikkat çekici 

olmaktadır (Crow, 2005). Genel olarak nematod popülasyonları arasındaki 

dağılım ve dalgalanma farklılıklarının çim bitkilerinde yaygın olduğu ve 

farklı PPN popülasyonlarının mevsim ve kök oluşumları gibi faktörlere bağlı 

olarak dalgalanma gösterebildiği belirtilmiştir (Jordan ve Mitkowski, 2006; 

McGroary ve ark., 2009; Settle ve ark., 2006). Bu nedenle, özellikle önemli 

zararlar oluşturan nematodların farklı çim türlerinde dinamiklerini etkileyen 

faktörleri daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya gerek duyulmaktadır. 

Öte yandan, PPN'lerin neden olduğu çim zararı ve oluşan gelir kayıplarının 

nicelleştirilmesi veya tahmin edilmesi, nematodların diğer patojenlerle 

birlikte neden olduğu atipik semptomlar ve hastalık kompleksleri nedeniyle 

hala bir zorluk olmaya devam etmektedir. Yüksek popülasyona sahip 

istilalarda, özellikle spesifik bazı nematod-çim kombinasyonlarında 

bitkilerinin ölümü ve çim alanın tamamen kaybı kaçınılmaz hale gelmektedir 

(Hunt ve Handoo, 2009; McClure ve ark., 2012; Vandenbossche ve ark., 

2011). Yüksek nematod popülasyonlarının varlığı, örnekleme yapılan 

alanlardaki daha bodur büyüme karakteri, çim yüksekliğinde bariz azalma, 

sürgünlerin sararması ve genel olarak düşük çim canlılığı ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu tür zararlar genellikle Mesocriconema spp., 

Helicotylenchus spp., Paratrichodorus minör ve Meloidogyne spp. gibi çim 

üzerinde ciddi patojenler olarak kabul edilen türlerin yüksek 

yoğunluklarında görülür. Meloidogyne minör gibi kök-ur nematodlarının ve 

H. microlobus gibi türlerin sırasıyla Avrupa ve ABD'de çimlere zarar vererek 

sahalarda düzensiz yapıda sararmalara neden olduğu gösterilmiştir (Karssen 

ve ark., 2004; Subbotin ve ark., 2011, 2015). 

Çim bitkilerinde nematod zararlıları konusundaki çalışmaların daha 

ziyade ABD’de yürütüldüğünü görmek şaşırtıcı değildir.  Çünkü çim 

bitkileri endüstrisinin en fazla geliştiği ve gelir getirdiği ülkelerin başında 

gelen ABD’de çimler golf sahaları, meralar, ev bahçeleri, parklar, atletik 

sahalar, rulo çim üretim tesisleri ve kurumsal tesisler dahil olmak üzere 

yaklaşık160.000 km2'den fazla alanda yaygın olarak yetiştirilmektedir 

(Haydu ve ark., 2005; Milesi ve ark., 2005; Breuniger ve ark., 2013). Güney 

ve Güneydoğu ABD'de, Bermuda çimi (Cynodon spp.), geniş bir coğrafyada 

golf sahalarından ev bahçelerine kadar en yaygın olarak yetiştirilen çok yıllık 

sıcak mevsim çimidir (Taliaferro, 1995). Bölgenin sıcak ve nemli havası, 
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burayı Bermuda çiminin kullanımı ve üretimi için ideal bir coğrafya haline 

getirmiştir. Bu bölgelerde Bermuda çimi ile tesis edilen yeşil alanların 

yönetiminde nematodlar en önemli zararlılardan biri olarak kabül 

edilmektedir. Nitekim Florida'daki golf sahaları üzerinde 2005 yılında 

yapılan bir araştırmada, örneklenen sahaların %80'inden fazlasının 

potansiyel olarak zararlı seviyelerde bitki paraziti nematodları ile istila 

edildiği bildirilmiştir (Crow, 2005). Benzer şekilde Alabama'da, çim 

alanlarda yapılan rutin analizlerde en az 10 cins bitki paraziti nematodu tespit 

edilmiştir ve bunların çoğunun populasyonu zarar verici seviyelerde 

bulunmuştur (Mullen, 1998; Sikora ve ark., 2001). Zeng ve ark., (2012) 

Kuzey ve Güney Carolina'daki 111'den fazla golf sahasında 24'ün üzerinde 

bitki paraziti nematod türü tespit etmiştir. Nematodlar kök sistemi üzerinde 

beslendikçe zarar meydana gelir ve genellikle alanda düzensiz şekilli 

yamalar halinde çimin solmasına, sararmasına ve çimin seyrelmesine yol 

açarlar (Crow ve Han, 2005). Bu beslenme, kök büyümesini ve gelişmesini 

engelleyerek kök biyokütlesinde, su alımında ve besin elementlerinin 

emiliminde potansiyel azalmalara yol açar. Bitki paraziti nematodlarının 

çimde zarar verme potansiyeli yüksek olduğundan, özellikle golf sahaları 

gibi yüksek düzeyde bakım uygulanan ve estetik kalitenin çok önemli olduğu 

sahalarda nematod tanısı ve dikkatli bir şekilde yönetimi son derece 

önemlidir. Nematod yönetimi için birincil strateji bitkiyi sağlıklı yetiştirerek 

nematodlara karşı daha toleranslı kılmak ve böylece sınırlı oranda kimyasal 

nematisit kullanımıdır. Florida'daki araştırmada golf sahalarında tespit edilen 

en yaygın nematodun Meloidogyne graminis(kök-ur nematodu) türü olduğu 

bildirilmiştir(Crow, 2005). M. graminis, birçok çim ve yem bitkisi türüne 

zarar vermektedir. Bu nematodun çim alanlarda artan yaygınlığı ve buna 

karşın çimlerin hassasiyeti, endişe oluşturmaktadır. Çünkü başta golf 

sahaları olmak üzere çim alanlar Florida’da çok geniş bir alanı kapsamakta 

ve eyalet ekonomisine önemli bir katkı sunmaktadır.  Bu durum ise 

nematodların ve zarar potansiyelinin belirlenmesi, yeni teşhis tekniklerinin 

uygulanması ve daha etkili nematod mücadelesinin belirlenebilmesi için 

yapılan çalışmaları arttırmıştır. Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.), 

dünya çapında en önemli bitki paraziti nematodlarıdır. Dünya genelinde 

çoğu ılıman ve tropikal bitki türleri bir veya daha fazla Meloidogyne 

türünden verim kaybına uğramaktadırlar. Kök-ur nematodları, bitki 

köklerinde neden oldukları karakteristik ur kolaylıkla gözlenen tanı 
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semptomu olması nedeniyle, en yaygın olarak tanınan bitki-parazit 

nematodlarıdır. Kök ur nematodlarının zarar verdiği bölgelerde gittikçe 

seyrelen ve saman sarısı-açık yeşil görüntüdeki çim alanlar, uniformiteyi 

bozarak çim kalitesinin kaybına neden olur (Şekil 1 ve 2). Çok yüksek çim 

kalitesinin arandığı ve oldukça kısa biçim yapılan golf sahalarında 

nematodun verdiği bu zarar kabul edilemeyecek oyun yüzeylerine neden 

olur. Nematod beslemesi sonucu seyrelen bölgelerde, yabani otlarda hızlı 

çoğalmakta ve bakım masraflarını ayrıca arttırmaktadır.   Nematod zararı 

rulo çim üretim çiftliklerinde önemli verim kaybına neden olmaktadır.  Rulo 

çim çiftliklerinde, yetiştirilen çimlerin güçlü bir kök sistemi ve yoğun bir çim 

dokusu oluşturması ve böylece hasat esnası ve sonrasında kesilen her bir çim 

kalıbının parçalanmadan tüketiciye kadar ulaştırılabilmesi gerekir. Öte 

yandan nematodlar kök sistemine verdikleri zarar nedeniyle hasat sırasında 

çimlerin dağılmasına neden olarak satışa konu olacak kalitede kesimi 

engelleyerek önemli verim kaybına sebep olabilirler. M. graminis'in hayvan 

besleme amaçlı kullanılan çayır mera çimlerinde neden olduğu zararın 

miktarı ise halihazırda tam olarak bilinmemektedir, ancak bunu ölçmek için 

yürütülen çalışmalar devam etmektedir.M. graminis türünün Amerika 

Birleşik Devletleri'ne özgü olduğuna inanılmaktadır. İlk olarak 1964 ylında, 

Florida'da Stenotaphrum secundatum (yengeç çimi) çim türünde 

tanımlanmış (Sledge and Golden 1964), ardından Florida'dan Kaliforniya ve 

Hawaii'ye kadar birçok bölgede çimler üzerinde rapor edilmiştir (McClure 

ve ark. 2012). M. graminis Florida dışında Carolina eyaletindeki golf 

sahalarında tespit edilen en yaygın kök-ur nematodudur (Zeng ve ark. 2012). 

Bu türün çim alanlarda tanımlanması ve oluşturduğu zarar Amerika Birleşik 

Devletleri dışında Avrupa'da; Almanya- (Sturhan 1976) ve Hollanda'dan 

(Wesemael ve ark. 2011), Güney Amerika'da Venezuela (Perichi 2006) ve 

Brezilya'dan (Oliveira ve ark. 2018) ve Asya'da Çin'den (Zhuo ve ark. 2011) 

de rapor edilmiştir. M. graminis, dünya çapında golf sahalarında en yaygın 

kullanılan sıcak iklim çim türü olan Bermuda çiminin (Cynodon spp.) yaygın 

bir endoparazitidir. Golf sahaları için geliştirilmiş oldukça bodur yapıda 

yüksek çim kalitesine sahip Bermuda çimi çeşitlerinin tamamı vejetatif 

çeşitler olup, tohum oluşturmazlar ve Meloidogyne graminis'in tespit 

edildiği Amerika Birleşik Devletlerinden tüm ülkeye ve dünyaya çim ile 

yayılmaktadır. Çim stolon ve rizom parçalarından vejetatif olarak 

çoğaltılarak satılmaktadırlar. Bu nedenle, mevcut bilinen aralığın ötesinde 
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golf sahalarında devam eden küresel yayılımı muhtemeldir. M. graminis'in 

çim bitkilerinde neden olduğu kök urları, diğer konukçularda bazı diğer kök-

ur nematod türlerinin neden olduğu kadar büyük ve belirgin olmayıp, gözden 

kaçırılması zor olabilen küçük şişlikler olma eğilimindedir. Kök yüzeyindeki 

yumurta kümeleri bazı konukçularda gözlenirken bazılarında görülmez. 

Çayır mera çimi olarak kullanılan Hemarthria altissima gibi bazı 

konukçularda, bir el merceği veya mikroskob kullanılarak kökler açılır, dişi 

nematodlar ve yumurtalar kök içerisinde görülebilir. Golf sahalarının 

oldukça kısa biçilen ‘green’ bölgelerinde, nematod ile enfekte olan 

kısımlarda çimlerin bodurlaştığı, seyreldiği (%50-60’ a varan oranda), 

kuraklık stresi altındaymış gibi daha solgun durdukları ve yaprakların kloroz 

oluşturdukları, kök sisteminin tipik olarak seyreldiği, kısaldığı ve çürüdüğü 

gözlemlenmektedir. Diğer nematodlara benzer şekilde, zarar genellikle 

düzensiz şekilli parçalar şeklinde meydana gelir. Ancak golf sahaları ‘green’ 

kısımlarında kullanılan ultra bodur yapıda Bermuda çimi çeşitlerinde, M. 

graminis daha dairesel bir görünümde klorotik lekelere neden olabilir. Daha 

yüksek sayıda M. graminis populasyonu ile enfekte olan alanlarda, bitki 

büyümesi çok aşırı yavaşlar ve bu da çim yüzeyinde, topun yuvarlanmasını 

engelleyen inişli çıkışlı bir oyun yüzeyine yol açar. Çim alanlarda, M. 

graminis üst toprak profilinde çoğalır (Laughlin ve Williams 1971). Florida 

Üniversitesi'ndeki araştırmalar, golf sahaları ‘green’ bölgesini enfekte eden 

M. graminis'in çoğunluğunun, sürgün ve kök bölgesinin kesişim notasında, 

ölü ve çürümekte olan stolon ve yaprak parçalarının biriktiği keçe 

‘thatch’tabakası ve toprağın ilk 10 cm derinliğinde büyüyen kökleri enfekte 

ettiğini ortaya koymuştur. En yaygın kök-ur nematodu olan M. graminis 

dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde çim alanlarda sık görülen diğer 

başka kök-ur nematodu türleride (M. marylandi, M. naasi, M. minör, M. 

graminicola ve M. incognita) bildirilmiştir. Bugüne kadar, M. graminis'e 

dayanıklı veya toleranslı çim çeşitleri geliştirmek için herhangi bir ıslah 

çalışması yapılmamıştır. Bununla birlikte, M. graminis'e karşı dayanım 

ve/veya tolerans açısından çim tür/çeşit ve genotiplerinin değerlendirilmesi 

halen devam etmektedir. Yeşil alan ve yem amaçlı kullanılan çim bitkileri 

çok yıllık bitkiler olduğundan nematod yönetimi için rotasyon uygulaması 

çim alanlarda bir seçenek değildir. Nematisitler, golf sahalarında ve bazı üst 

düzey spor sahalarında M. graminis'in yönetimi için etkili ve ekonomik 
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olabilir, ancak yem amaçlı kullanılan çimlerde (çayır ve mera) güvenli ve 

ekonomik değildir (Crow, 2019)  

Çim bitkileri de dahil olmak üzere çok çeşitli bitki türlerini etkileyen 

Belonolaimus longicaudatus nematodu, Amerika Birleşik Devletleri'nde en 

yıkıcı bitki paraziti nematodları arasında gösterilmiştir (Crow 2015). Gerek 

çim alanlar ve gerekse çeşitli bahçe bitkileri üzerindeki ekonomik önemi 

nedeniyle bu nematod türüde ABD'de kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. 

B. Longicaudatus nematodunun nispeten düşük popülasyon yoğunluklarında 

bile, yüksek bir çim zararı riski bildirilmektedir (Crow 2014). Güneydoğu 

ABD'nin kumlu kıyı topraklarına özgü olmakla birlikte B. longicaudatus 

ülkenin orta-batı ve batı kıyılarında özellikle kum bazlı diğer çim alanlarında 

daha yaygın hale gelmiştir (Crow 2015). Benzer şekilde Avustralya'da, Yeni 

Güney Galler'in Newcastle bölgesinde ve Batı Avustralya'nın Perth 

bölgesinde yaygın ve yıkıcı bir çim zararlısı olarak tanımlanmıştır (Siviour 

ve McLeod 1979; Stirling ve ark. .2013). B. longicaudatus nematodu Bekal 

ve Becker (2000a) tarafından Kaliforniya'daki golf sahalarının çimlerinde 

kapsamlı olarak incelenmiştir. İncelenen sahalarda mevcut çim türünün, 

sonbaharda çok yıllık İngiliz çimi (Lolium perenne) ile üst ekim 

(overseeding) yapılan Bermuda çimi olduğu bildirilmiştir. Araştırmanın 

yürütüldüğü üç adet golf sahasında B. Longicaudatus türünün popülasyon 

yoğunlukları, bir yıl boyunca, aylar bazında üst 30 cm toprakta izlenmiştir. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında B. longicaudatus'un popülasyon 

dinamiklerinin yıl boyu toprak sıcaklığı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. 

Araştırma ile Nisan ayının başından itibaren popülasyonun hızla artmaya 

başladığı ve yaz (Haziran-Temmuz) ve sonbahar (Ekim) aylarında ılık toprak 

koşullarında (>20°C) zirveye ulaştığı tespit edilmiştir. Araştırıcılar 

popülasyonun en yüksek olduğu dönemde nematod tarafından çim kök 

sistemine verilen zararın çok şiddetli hale geldiği ve geniş yamalar şeklinde 

görülen enfekte bölgelerdeki çimlerin öldüğü ve muhtemelen sınırlı bir gıda 

kaynağı nedeniyle, popülasyon yoğunluğundaki bu zirveleri hızlı düşüşlerin 

izlediğini belirtmişlerdir. Nitekim Ekim ayında 100cm3 toprakta 1000 adet 

nematoda ulaşan yoğunluğun, Aralık ayında 50 adete kadar gerilediği 

bildirilmiştir.  Genel olarak B. Longicaudatus’un ilk 15 cm’lik toprak 

tabakasında dağılım gösterdiği, öte yandan sıcaklığının aşırı arttığı Ağustos-

Ekim döneminde ise daha derinlere inerek15-30 cm’de daha fazla 

yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Huang ve Becker (1997) tarafından yapılan 
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çalışmada, köklerdeki kahverengi lezyonların tipik olarak beslenmenin 

başlamasından 12 ila 24 saat sonra beslenme bölgelerinde ortaya çıktığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca, köklerin bazen lezyonların arkasında hafifçe şiştiği 

ve aynı anda birçok nematodun saldırısına maruz kalındığında, tüm kök 

uçlarının siyaha döndüğü ve büyümelerinin tamamen durduğu bildirilmiştir. 

Agrios'a (2012) göre, zararın çoğu nematodların neden olduğu doğrudan 

mekanik yaralanmadan değil, nematodların beslenirken hücrelere enjekte 

ettikleri salgılardan kaynaklanmaktadır. Bitki paraziti nematodların neden 

olduğu kök zararı, su ve besin alımı açısından zayıf bir kök fonksiyonuna ve 

sığ veya kısa bir kök sistemi ile sonuçlanan kök budamasına yol açmaktadır 

Nematod ile enfeksiyon sonrası çim bitkilerinde görülen sürgün (toprak üstü 

aksam) semptomları, kuraklık vb streslere maruz kılındığında gelişen 

semptomlara çok benzermektedir. Oluşan kloroz, canlılık eksikliği, ve solma 

diğer stres faktörleri ile birleşirse çok daha belirgin hale gelir (Smiley ve ark. 

2005). Crow (2015), B. longicaudatus'u kök meristemini öldürme, kök 

büyümesini durdurma ve yan köklere saldırma kapasitesi nedeniyle tüm bitki 

paraziti nematodlarının en zararlıları arasında saymaktadır. Etkilenen çim, 

çimin keçe tabakasının hemen altında adeta kırpılmış gibi görünen 

kısaltılmış, güdük görünümlü bir kök sistemine sahip olma eğilimindedir. 

Nematod zararı nedeniyle seyrelen kısımlar sütleğen (Euphorbia spp.) gibi 

geniş yapraklı yabani otların istilasına eğilimlidir. Stirling ve ark. (2013)’da 

B. Longicaudatus zararı nedeniyle çim alanlarda solma, sararma, zayıf 

gelişme ve seyrelme neticesi, düzensiz çıplak alanların oluştuğuna dikkat 

çekmiştir.  

Florida Üniversitesi tarafından çim sahalarda yapılan örneklemeler 

sonucu tespit edilen bitki paraziti nematodlarının popülasyon yoğunlukları 

ve türlerine dayalı olarak, nematod yönetimine klavuz oluşturacak risk eşik 

değerleri belirlenmiştir. Bu klavuza göre nematod aktivitesi sonucu çim 

zararının meydana gelme riski düşük, orta veya yüksek olarak 

derecelendirilmektedir. Örneğin, B. Longicaudatus türünde 100 mL toprakta 

25 adet nematod ekonomik zarar eşiğine karşılık gelir ve bu durumda çimin 

yüksek zarar riski altında olduğu kabul edilir. Yüksek risk, kök sisteminin 

zarar göreceği ve çim kalitesinde ciddi bir düşüş olmasının muhtemel olduğu 

anlamına gelir. Alınan örnekte 100 mL toprak başına 10 adet nematod 

eşiğinde, çim stres koşulları altında yetiştiriliyorsa zarar ortaya 

çıkabileceğinden, çim orta derecede risk altında kabul edilir (Crow 2014). 
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Crow (2015)’a göre B. Longicaudatus türü fumigant ve nematisit 

uygulamalarına karşı hassastır. Ancak nematodun mevsimsel dikey göçü 

nedeniyle kimyasallarla başarıyla kontrol edilmesi zordur. Nitekim, yaz 

aylarında toprakta daha derine göç ediyor olması o sırada çim yüzeyine 

uygulanan işlemlerin etkinliğini sınırlayacaktır. Tarihsel süreçte nematoda 

karşı en etkili olan kimyasallar, toprak profiline girebilen, nematodları 

öldürmek için oldukça toksik yapıda ve suda çözünür veya gaz formda olma 

özelliklerine sahip olanlardır. Bunlara methyl bromide gibi fumigantlar ve 

fenamiphos (fenamifos) gibi organofosfat pestisitleri dahil edebiliriz. Hem 

kontak hemde sistemik etkiye sahip olması dolayısıyla hem toprakta hemde 

kök içinde yerleşik nematodlara karşı etkili olan fenamifos bu özelliği ile çok 

farklı çim nematodlarına karşı etkinliğe sahiptir (Crow ve ark., 2017). 1973 

yılında tescil edilmesinden bu yana fenamiphos (Nemacur, Bayer 

CropScience, St. Louis, MO), en sık kullanılan nematisit olarak çim 

endüstrisine hakim olmuştur (Stirling ve ark. 2013; Keigwin, 2014). Öte 

yandan son 25 yılda, bu tür ürünlerin çoğu, çeşitli sağlık ve çevresel olumsuz 

etkileri nedeniyle düzenleyici otoriteler tarafından geri çekilmiş ve 

kullanımlarına yasaklar getirilmiştir (Crow 2014). Avustralya’da yürütülen 

bazı çalışmalar, 1980’li yıllarda çim üzerinde kullanım için tescil edilmiş tek 

nematisit olanfenamiphosun ard arda ve uzun bir kullanım geçmişine sahip 

olduğu golf sahalarında, atıldıktan sonra gelişmiş veya hızlandırılmış bir 

biyolojik bozunma gösterdiğini ve biyolojik etkinliğinin azaldığını 

bildirilmiştir (Stirling ve ark. 1992).  Fenamifos üretimi 2007 yılında 

durdurulmuştur.Bu yasaklarla birlikte, çim nematodu yönetimi daha güvenli, 

çevre için daha az risk oluşturan ve golf sahalarında kullanım içinde 

ruhsatlandırılan fumigant olmayan nematisitlere kaymıştır(Crow, 2014).. 

Bu kapsamda kullanılan üç yeni aktif bileşen bulunmaktadır; 

Abamectin, Fluensulfone ve Fluopyram. BunlardanAbamectin’in (Divanem, 

Syngenta Crop Protection, Greensboro, NC)çimlerde bitki paraziti 

nematodlarına karşı etkili olduğu gösterilmiştir (Blackburn ve ark., 1996; 

Crow, 2014). 2017 yılında çim için etiketlenmiş bir nematisit olan 

Fluensulfone(Nimitz Pro G, Adama, Pasadena, TX)çimdeki bitki paraziti 

nematodlarına karşı da umut vaat etmiştir (Crow ve diğerleri, 2017).2016'nın 

sonlarından itibaren çimlerde kullanım için piyasaya sürülen ve yaygın 

olarak kullanılan üçüncü bir kimyasal nematisit fluopyram'dır(Indemnify, 

Bayer CropScience, Research Triangle Park, NC). Fluopyram'ın çim 
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nematisiti olarak etkinliğini değerlendirmek için yürütülen araştırma 

denemeleri, uzun bir kontrol kalıntısı ile umut vaat etmiştir (Baird ve ark., 

2017; Crow ve ark., 2017). Florida Üniversitesi'nde yürütülen ve belirtilen 

bu kimysalların etkinliklerini değerlendiren kapsamlı çim saha verileri her 

birinin, spesifik bazı nematodlar üzerinde diğerlerine göre daha etkili olduğu 

ve her aktif bileşenin göreceli olarak güçlü ve zayıf yönleri olduğunu ortaya 

koymuştur (Crow 2016a). Etkinlilikleri ve optimal uygulama zamanlamaları; 

hedeflenen nematodun biyolojisi, beslenme şekli ve mevsimsel popülasyon 

dinamiklerinden etkilenmektedir (Crow, 2016a). Örneğin, abamectin çimin 

keçe tabakasına ve oradaki organik maddelere bağlandığından, özellikle kök-

ur nematodları gibi keçe tabakası ve üst toprak katmanlarına yerleşen 

nematodları hedef alır, bu sebeple B. longicaudatus üzerinde o kadar etkili 

değildir (Crow, 2016b). Benzer şekilde fluopiram M. graminis ve B. 

Longicaudatus üzerinde etkili iken Hoplolaimus galeatus üzerinde etkinliği 

bulunamamıştır (Crow, 2016b). Yapılan araştırmalar tek bir nematisidin tüm 

nematodlar için ve her koşulda tek çözüm olamayacağına, bu nedenle düzenli 

örnekleme yapılarak, mevcut populasyonun teşhisi ve belirlenen nematoda 

karşı en etkili bileşeni seçmek gerektiğini ortaya koymuştur. Ayrıca aynı 

nematisitin tekrar tekrar kullanımı nematodların namatisite direnç 

geliştirmesine, veya nematod popülasyonlarını bir tür sorunlu nematoddan 

diğerine kaydırabilmektedir (Crown, 2014). Bu bakımdan tıpkı diğer 

kimyasal kullanımlarında olduğu gibi aktif içerik sınıfı açısından nematisit 

kullanımında da rotasyon tavsiye edilmektedir. Yeni nesil nematisitlerin her 

birinin çimlerde bitki paraziti nematod yönetimine fayda sağladığı 

kanıtlanmış olsa da son araştırmalar bir nemaside çok fazla güvenmenin 

toprak sağlığına zarar verme potansiyeline sahip olduğunuda göstermiştir 

(Thoden ve ark., 2020; Waldo ve ark., 2019). Bu nedenle, entegre zararlı 

yönetimi programına eklenecek yeni kimyasal nematisitlerin bulunması, çim 

bitkisi parazitik nematod yönetimi için her zaman değerli bir katkıdır.  

Nematisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerine potansiyel olumsuz 

etkileri ve ayrıca uygulama sırasında karşılaşılan bazı zorluklar ve pahalı 

olmaları (Stirling, 1991), nematodlar ile mücadelede alternatif bir yöntem 

olarak doğal düşmanlarından faydalanma ve biyolojik mücadele 

çalışmalarına ivme kazandırmıştır.  Çim alanlardaki bitki paraziti 

nematodlarına karşı korumada bir miktar etkinlik sergileyen biyolojik bir 

muamele olarak önerilen ‘bionematisit’, Bacillus Firmus suşu I-1582 
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bakterisine dayanmaktadır. Bu bakterinin çim yüzeyine uygulama sonrası, 

kök sistemini kolonize ettiği ve kökleri nematod saldırısından koruyan 

bileşikler ürettiği bildirilmiştir. Belirtilen bu bionematisitin etki şekli 

nematodları öldürmek yerine kökte koruma oluşturmak olduğundan, mevcut 

bir sorunu tedavi etmekten ziyade nematod zararını önlemek için 

kullanıldığında daha etkili olduğuna ayrıca dikkat çekilmiştir (Crow 2014). 

Bitki paraziti nematodlarla ilgili zararın genellikle çim bitkileri stres 

altındayken ortaya çıktığı göz önüne alındığında, çim stresini azaltacak 

yönetim uygulamaları nematodların olumsuz etkilerine karşı koymaya 

yardımcı olacaktır. Bu kapsamda başta biçim, gübreleme, sulama ve 

havalandırma işlemleri olmak üzere çim alanlarda uygulanan bakım 

işlemlerinin bitkiyi en sağlıklı şekilde yetiştirecek ve dolayısıyla strese 

girmesini engelleyecek şekilde uygulanması elzemdir. Örneğin, daha derin 

toprak profiline kadar doyuran ve uzun aralıklarla yapılan sulama rejimi, 

derinlere giden kök gelişimini teşvik eder. Tam tersine sık sık ve hafif sulama 

ise yüzeysel kök sistemine sebep olur (Beard, 1973).  Derin ve yoğun kök 

sistemi ise nematodlara karşı yüzeysel kök sistemine karşı daha yüksek 

tolerans sağlar (Crown, 2014). Öte yandan, nematod aktivitesi sonucu yoğun 

kök zararı oluştuğunda ise, bitkinin suyu alma kapasitesi azaldığından çimin 

solmasını önlemek için daha sık aralıklar ile ve hafif sulama yapılması 

gerekir. Benzer şekilde, zarar görmüş köklerin besinleri alma kapasitesi 

azalır ve besin eksikliğini önlemek için daha sık, hafif gübreleme önerilir 

(Crow, 2014). Ayrıca aşırı azotlu gübreleme, su kapasitesi daha yüksek 

gevrek yapıda kök gelişimini teşvik ederek, köklerin nematoda karşı 

hassasiyetini arttırdığından kesinlikle tavsiye edilmez. Genel bir kural 

olarak, çim kısa biçildikçe, bitki üzerinde daha fazla stres oluşmaktadır 

(Beard, 1973). Genel olarak nematod ile enfekte olmuş çim alanlarda, biçim 

yüksekliği azaldıkça, oluşan zarar ve ölümün orantısal olarak arttığı 

bildirilmiştir.  Özellikle golf sahalarında biçim yüksekliğini az bir oranda 

arttırmak bile, çim zararını fark edilebilir derecede azaltabilmektedir 

(Crown, 2014). Teorik olarak sıkışmış topraklarda yetişen çim bitkilerinin 

köklerine daha az oranda oksijen ulaşabildiğinden, bu koşullarda yetişen 

çimlerin nematod zararına karşı daha hassas oldukları söylenebilir.  Bu 

bakımdan golf ve futbol sahaları gibi yoğun kullanılan çim yüzeyli spor 

sahalarında yıl içinde yapılacak toprak havalandırma işlemi daha sağlıklı kök 

sistemi oluşumunu teşvik ederek nematoda karşı toleransı arttırabilir. Golf 



Songül Sever Mutlu - Adem Özarslandan 

239 

sahasının bazı bölümlerinde veya futbol antrenman sahalarından bazılarında 

eğer nematod tespit edildi ise, temiz diğer sahalara kök havalandırma 

ekipmanlarına yapışarak gelebilecek nematod taşınımını engellemek için, 

önce nematod içermeyen sahaları havalandırmaya dikkat edilmelidir. 

Enfekte bölgelerde kullanılan bu ekipmanlar işlem sonrasında iyice 

yıkanmalıdır.  Florida üniversitesinde yapılan bir çalışma, Bermuda çimi ile 

oluşturulmuş çim alanlarda, kışın aktif büyümeyi ve yeşil çim dokusunu 

devam ettirmek üzere, sonbaharda İngiliz çimi gibi serin iklim çim tohumları 

ile yapılan ‘overseeding ya da üst ekim’ uygulamasının, birim alanda 

nematod popülasyonunu arttırdığını ortaya koymuştur (Crown, 2014). 

Nitekim kışın uykuya giren (böylece inaktif durumdaki) Bermuda çiminin 

üzerine, yapılacak üst-ekim uygulaması sayesinde, nematoda kış boyunca 

kullanabileceği alternatif bir besin kaynağı sunulmaktadır. Kültürel bu 

uygulamaların nematod toleransı üzerine etkilerinin bir kısmı uzun yıllara ait 

saha gözlemlerine ve deneyimlerine dayanan genel ilkelerdir. Özellikle 

nematisid uygulamaları ile bağlantılı bazıları dışında, nematod yönetiminde 

sulama ve gübreleme uygulamalarının etkilerine dair araştırma yok denecek 

kadar azdır. Kaldıki en iyi şekilde yönetilen çim alanların bile bazen nematod 

zararına uğrayabileceği ve kimyasal uygulama gerektirebileceği de 

belirtilmektedir (Crown, 2014). Öte yandan sahada uygulanan genel bakım 

uygulamaları yapılan kimyasal uygulamanın başarısını önemli ölçüde 

etkilemektedir.  Luc ve ark., (2007), bir nematisit uygulamasının ardından 

düşük dozlarda dengeli azotla gübrelemenin çim performansını 

iyileştirdiğini bulmuştur. Trenholm ve ark., (2005), B. longicaudatus 

türünün kimyasal mücadelesinin kısıtlı sulama altında yetiştirilen çimde 

kuraklık stresini azalttığını göstermiştir. Crow (2014) toprağın organik 

madde içeriğini arttıracak kompost ve diğer organik madde takviyelerinin 

çim sahalarda nematod zararını azaltabileceğini ve zarar oluştuktan sonra ise 

çimin rejenarasyon (toparlanma) hızını arttırabileceğine dikkat çekmiştir.  

Gerçekten bitki paraziti nematodlarının yönetiminde organik madde 

takviyelerinin kullanımı ve faydalı etkileri farklı bitki türlerinde kapsamlı bir 

şekilde incelenmiştir(Akhtar ve Alam, 1993; Akhtar ve Malik, 

2000; D’Addabbo, 1995; Litterick et al., 2004). Her ne kadar elde edilen 

sonuçlar çalışmalar arasında değişkenlik gösterse de topraktaki organik 

madde içeriği ve arttırımına yönelik çaba daha fazla dikkat edilmeye 

değerdir. Organik takviyelerin nematod ile enfekte bitkiler üzerinde 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B47
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gözlemlenen faydalı etkilerini açıklayan sayısız mekanizma önerilmiştir.  

Ayrışan organik materyallerden salınan nematisidal bileşikler, bitki paraziti 

nematodların doğal düşmanlarının (antagonistik 

mikroorganizmaların)uyarılması ve  bitki büyüme ve gelişiminin arttırılması 

suretiyle nematoda karşı toleransının arttırılması bunlardan 

bazılarıdır(Akhtar ve Malik, 2000; Oka, 2010;  Thoden et al., 2011; 

McSorley 2011). Bazen birden fazla mekanizma aynı anda çalışabilmektedir 

(Akhtar ve Malik, 2000). Bütün bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

organik madde ilavesi ile bitki beslenmesini iyileştirmeye, toprağın su tutma 

kapasitesini artırmaya ve bitki paraziti nematodların biyolojik olarak 

baskılanmasını geliştirmek için doğal düşmanları teşvik etmeye 

odaklanılması gerekliliğine dikkat çekmektedir. Ortalama %90 ve üzerinde 

kum, öte yandan oldukça düşük organik madde içeren bir yetişme ortamı 

üzerine tesis edilen golf ve futbol sahaları nematodlar için oldukça ideal 

olduğundan, nematod zararı bu sahalarda her zaman bir tehdit olacaktır.  

Nematolojik bir perspektiften, iyi anlaşılması gereken bir başka nokta 

nematodların kendi gücüyle veya başka yollarla yayılma kapasitesidir. 

Yokuş aşağı su hareketi, çim alan bakımında kullanılan ekipmanların 

lastiklerine ve parçalarına yapışan toprak ve bitki kök ve parçaları, ve 

oyuncuların ayakkabı ve kramponları ile taşınan kök ve toprak parçaları 

nematodların yayılmasında önemli etkenlerdir. Nematodun bu şekillerde 

taşınıp taşınmadığını belirlemek ve yayılmayı sınırlamak için 

uygulanabilecek kontrol mekanizmalarını ortaya koyacak daha kapsamlı ve 

yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Yayılma mekanizmalarında mevcut 

nematodların popülasyon dinamikleri de önemli bir etkiye sahip olabilir.  

Avustralya (Pert bölgesi)’ da popülasyon dinamikleri üzerine yürütülen bir 

çalışma, nematod çoğalmasının en yoğun döneminin, kış sonu ve özellikle 

ilkbaharda serin ve yağışlı koşullarda meydana geldiğini göstermiştir 

(Ruscoe, 2020). Bu bilgi, kültürel bakım uygulamaları ve kimyasal 

işlemlerin zamanlamasında etkilemektedir. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B79
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3380460/#B2
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Şekil 1. Çim alanlarında nematod sorunu olan alanlarda sararmalar 

 

Şekil 2. Nematod kaynaklı semptomların yakın görüntüsü.  Enfekte 

bölgelerde daha seyrek ve solgun yapıda çim dokusu. 
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SONUÇ 

Çim alanlarda nematod yönetimi, çimlerin büyüme ve gelişimini 

optimum destekleyen kültürel bakım işlemlerinin titizlikle uygulandığı, 

potansiyel nematod riskine karşı sahanın düzenli örneklenerek gerektiğinde 

en uygun kimyasallarla ve uygun dönemde mücahele edildiği bütüncül bir 

yaklaşımı benimsemelidir. Hali hazırda mevcut bir sorunu çözmeye çalışmak 

yerine, daha en başında o sorunun ortaya çıkmasını engellemek adına, 

nematod riski bir golf sahası veya futbol sahasının ilk tesis aşamasından 

itibaren göz önüne alınmalı ve olası bulaşma potansiyelleri ortadan 

kaldırılmalıdır.  Başta golf sahaları olmak üzere çok yüksek çim kalitesinin 

arandığı sahalarda kullanılan çim çeşitlerinin büyük bir kısmı vejetatif 

yapıda olup üretim materyali olarak kullanılan stolon parçaları ve köklü çim 

fidelerinin bitki paraziti nematodlar ile bulaşık olmayan alanlardan 

getirilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca golf ve futbol sahaları başta olmak 

üzere çim alanların büyük çoğunluğu%90 ve üzeri kum ve oldukça düşük 

organik madde içeren zemin üzerinde tesis edildiklerinden dolayı nematod 

çoğalmasına çok daha uygun bir ortam sundukları ve böylece nematod 

baskısına daha fazla maruz kalacakları bilinmelidir. Bu bakımdan düzenli 

olarak organik madde içeriğini arttıracak takviyeleriyle çimlerin nematod 

zararına karşı toleransları arttırılmalıdır. Nematod sorunu yaşanmaması 

ve/veya zararı minimum düzeyde tutmak için çim bitkisini sağlıklı 

yetiştirecek ve farklı streslere karşı daha dayanıklı kılacak bir bakım 

programı takip edilmelidir.  Özellikle su ve besin stresine maruz 

bırakılmayan, sağlıklı büyüyen çimler nematodu zararını daha iyi tolere 

edebilmektedir. Öte yandan çim strese girdiğinde nematod zararı daha fazla 

görülmektedir. Özellikle çimlerde kök büyüme ve gelişiminin aktif olduğu 

bahar aylarında gübreleme ve bakım işleri iyi olmalıdır. Çim sahalarda 

kullanılan tüm ekipmanlarda gerekli sanitasyona dikkat edilmeli, özellikle 

nematod problemi bulunan veya şüphe edilen alanlarda kullanılan 

ekipmanlar iyice temizlenmeden temiz sahalarda kullanılmamalıdır.  

Yapılacak örneklemeler sonucu nematod sorunu varsa öncelikle ilkbahar 

döneminde ve popülasyon baskısına göre sonbaharda kimyasal mücadele 

yapılmalıdır. Nematod popülasyonunun oldukça artması sonucu çimlerde 

sararmalar görüldükten sonra Temmuz Ağustos aylarında yapılan kimyasal 

mücadele yetersiz kalabilir (Şekil 1). Nematisit uygulaması sonrası, bitkiler 

kültürel olarak desteklenerek güçlü bir kök sistemini oluşturması için çaba 
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sarfedilir.  Öte yandan çok yüksek toprak sıcaklıklarına ulaşılan yaz 

aylarında nematisit uygulaması sonrası, bitkiler iyi kök sistemi 

geliştirmeyebilir. Nematisit uygulaması sırasında oldukça saha genelinde 

oldukça homojen bir ilaçlama yapılmalıdır. Öncelikle çim saha ilaçlamadan 

bir gün önce iyi sulanmalı ertesi sabah çimin nemli olduğu kontrol 

edilmelidir. Nematisit ilaçları mümkünse yağmurlama sulama sistemi ile 

tüm sahaya uniform şekilde atılmalıdır.  Nematisit uygulamasından 3-4 gün 

sonra dikkatli bir gübreleme (az miktarda azot, öte yandan dengeli oranda 

fosfor ve potasyum içeren gübreler) programı takip edildiğinde çimlerin iyi 

bir gelişim gösterdiği, genel çim kalitesini arttırdığı görülebilecektir 
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TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN 

POTANSİYEL TEHDİT: ASYA TURUNÇGİL 

PSİLLİDİ [Diaphorina citri Kuwayama 

(HEMIPTERA: LIVIIDAE)] 

Mehmet KEÇECİ1 

GİRİŞ 

Turunçgillerin asıl anavatanı Güneydoğu Asya olarak bildirilmesine 

rağmen, Arap yarımadasının doğusundan, Filipinler’e kadar olan bölgede 

anavatan olarak kabul edilmektedir. Turunçgiller, yaklaşık 10 milyon ha 

alanda 160 milyon ton üretim ile Dünyada en fazla üretilen meyve grupları 

arasında yer almaktadır (FAO, 2022). Türkiye ise 1.6 milyon dekar alanda 5 

milyon ton üretim ile dünya turunçgil üretiminin yaklaşık %3’üne katkı 

sağlamaktadır (TÜİK, 2022). Yaygın olarak yetiştirilen Turunçgil türleri, 

portakal, mandarin, limon ve altıntoptur. Bu türlerin dışında şadok, ağaç 

kavunu, bergamot gibi ekonomik anlamda daha düşük değere sahip türlerin 

de yetiştiriciliği yapılmaktadır. İnsan beslenmesi sağlığında önemli yeri 

bulunan turunçgiller, sofralık olarak, taze tüketilmesinin yanında meyve 

suyu, reçel ve marmelat olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca kozmetik 

sektöründe de ham madde olarak kullanılmaktadır (Uysal ve Polatöz, 2017). 

Turunçgil üretimimizi sınırlayan önemli faktörlerden biri zararlılardır. 

Türkiye'deki turunçgil bahçelerinde 89 zararlı, 34 hastalık, 16 nematod ve 

155 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 17 zararlı, 8 hastalık, 1 

nematod ve 10 yabancı ot ekonomik öneme sahiptir (Uygun ve Satar, 2008). 

Ancak, bunlardan Turunçgil beyazsineği, Pamuklu beyazsinek, Defne 

beyazsineği, Turunçgil unlubiti, Torbalı koşnil, Sarı ve Kırmızı 

kabuklubitler, Turunçgil kırmızıörümceği, Pas böcüsü, Harnup güvesi, 

Portakal güvesi, Yaprak galeri güvesi, Yaprakbitleri, Limon çiçek güvesi ve 

1 Doç. Dr., Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kececitr@yahoo.com 
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Akdeniz meyvesineği mücadele yapılabilecek yoğunluğa ulaşabilen 

potansiyel zararlılar olarak görülmektedir.  

Küresel ısınmanın yanı sıra bitki ve bitkisel ürünlerin ticareti, 

ülkelerde yeni zararlıların ortaya çıkması veya bulaşmasına neden 

olmaktadır. Var olan zararlı türlerin ise yayılış alanlarında genişlemeler 

görülmektedir (Ulusoy ve ark., 2022). Turunçgil alanlarında, son yıllarda 

yeni zararlı türlerde görülmeye başlamıştır. Turunçgil kahverengi akarı, 

Eutetranychus orientalis (Klein) (Acarina: Tetranychidae)’nın daha 

önceden, konukçu bitki ve lokasyon bilgileri olmadan, ülkemizde bulunduğu 

belirtilmiştir (Jeppson ve ark., 1975). Bununla birlikte zararlı, 2012 yılında 

Antalya’da (Çobanoğlu ve Can, 2014) ve 2016 yılında ise Adana’da (Kazak 

ve ark., 2017) turunçgil bahçelerinde belirlenmiştir. 

Hawaii çiçek thripsi, Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: 

Thripidae) ise 2015 yılında Mersin ili Erdemli ilçesi limon bahçelerinde 

görülmüştür. Zararlı daha sonra Çukurova Bölgesi’ne yayılmış ve sebzeler 

dahil pek çok kültür bitkisinde görülmüştür (Atakan ve ark., 2015; Pehlivan 

ve Atakan, 2017). Turunçgillerde görülen bir diğer tür, Kelly turunçgil tripsi, 

Pezothrips kellyanus Bagnal (Thysonoptera: Thripidae) İzmir’de 1996 

(Strassen, 1996), Hatay’da 2003 (Nas ve ark., 2007) ve Antalya’da ise 2006 

(Tekşam ve Tunç, 2007) yılında belirlenmiştir.  

Dünya’da pek çok Turunçgil üretimi yapılan alanlarda görülen bir 

başka önemli zararlı ise Asya turunçgil psillidi, Diaphorina citri Kuwayama 

(Hemiptera: Liviidae)’dir. Zararlı, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek1-A 

(Türkiye’de varlığı bilinmeyen ve ithale mani teşkil eden karantinaya tabi 

zararlı organizmalar) listesinde yer almaktadır (GKGM, 2022). Asya kökenli 

bu zararlının, sınır komşularımızdan İran’da bulunduğu bildirilmektedir. Bu 

nedenle ülkemizdeki Turunçgil üretimini tehdit etmesinden endişe edilen 

Asya turunçgil psillidi ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

Asya Turunçgil Psillidi’nin Tanımı 

Ergin 

Erginler, yaklaşık 3-4 mm uzunluğunda, beyaz mumsu salgılarla kaplı 

benekli gri bir gövdeye ve siyah uçlu soluk kahverengi antenlere sahiptir 

(Hall ve ark., 2013; Milosavljević ve ark., 2022a). Erginlerin abdomeninde 

üç farklı renk görülebilir (gri-kahverengi, mavi-yeşil veya turuncu-sarı) 
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(Wenninger ve Hall, 2008). Başları aşağı doğru beslenirler, neredeyse 

yaprağın yüzeyine dokunurlar. Başlarının şekli nedeniyle, vücutları yaklaşık 

45° açıyla yaprak üzerinde dururlar (Şekil 1). Erginler rahatsız edildiklerinde 

kısa bir mesafeye atlayabilir veya uçabilirler. Erginlerin bir ile iki ay 

yaşayabildikleri ve yaşam sürelerinin sıcaklık ve konukçu bitkiye göre 

farklılık gösterdiği bildirilmiştir (Liu ve Tsai, 2000). 

 

Şekil 1. Asya turunçgil psillidinin ergini (Fotoğraf © Mike Lewis, Center 

of Invasive Species Research, UC Riverside). 

Yumurta 

Asya turunçgil psillidi’nin yumurtaları 0.3 mm uzunluğundadır, oval 

görünümdedir (Şekil 2). Genellikle yumurtaları bitki yüzeyine dikey olarak 

bırakılmaktadır (Hall ve ark., 2013). Yeni bırakılmış yumurtalar soluk sarı, 

daha sonra parlak sarıya ve açılmaya yakında turuncu renge dönmektedir. 

Yumurtalarının sadece sürgün ucuna yani genç bitki dokusuna bırakıldığı 

bildirilmiştir (Halbert ve Manjunath, 2004). Bir sürgünde çok sayıda 

yumurta bulunabildiği kaydedilmiştir (Hall ve ark., 2013). 

Nimf  

Zararlı yumurta döneminde sonra, 5 nimf dönemi geçirir. Her deri 

değiştirmeden sonra nimflerin vücut uzunlukları artar (0.25-1.7 mm 

uzunluğunda) (Grafton-Cardwell ve ark., 2013). Erken nimf dönemleri soluk 

renkte olmasına rağmen, nimf dönemleri ilerledikçe renk turuncu-

kahverengiye dönüşür (Şekil 2). Üçüncü dönemden itibaren hareketlilikleri 

artar. Ergin döneme geçmeden önce daha korunaklı yerlere geçme 

eğilimindedirler. Bununla birlikte ilk iki dönem nimfler daha az hareketlidir 

(Tsai ve Liu, 2000; Grafton-Cardwell ve ark., 2006).  
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Şekil 2. Asya turunçgil psillidinin yumurtası (Fotoğraf © Mike Lewis, 

Center of Invasive Species Research, UC Riverside). 

 

Şekil 3. Asya turunçgil psillidinin nimfleri (Fotoğraf © Mike Lewis, Center 

of Invasive Species Research, UC Riverside). 
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Asya Turunçgil Psillidi’nin Biyolojisi 

Diaphorina citri yumurta, 5 nimf ve ergin dönemi olmak üzere üç 

farklı biyolojik döneme sahiptir. Konukçu bitkiler yanı sıra, sıcaklık ve nem 

gibi çevresel koşullara bağlı olarak yumurtadan ergin döneme ulaşmasının 

15-47 gün sürebildiği bildirilmiştir (Liu ve Tsai, 2000; Halbert ve 

Manjunath, 2004; Milosavljević ve ark., 2022a). 

Dişilerin ömrü boyunca birden fazla erkekle çiftleştiği ve bununda 

zararlının üremesine pozitif katkı sağladığı bildirilmiştir. Dişilerde çiftleşme 

sonrası 1-2 gün preovipozisyon süresinin görüldüğü belirlenmiştir 

(Wenninger ve Hall, 2008). Dişilerin ortalama 500-800 yumurta 

bırakabildiği (Tsai ve Liu, 2000; Nava ve ark., 2007), nimflerin yumurtadan 

çıkmasının ise sıcaklığa bağlı olarak 2-4 gün sürdüğü ve döllenmemiş 

yumurtalardan nimf çıkışının gerçekleşmediği ifade edilmiştir (Tsai ve Liu, 

2000; Hall ve ark., 2013). 

Dişinin optiumum yumurta sayısının 28-30°C sıcaklıkta (Hall ve ark., 

2011) ve %45-55 orantılı nemde (Skelley ve Hoy, 2004) görüldüğü 

belirtilmiştir. Bununla birlikte, D. citri'nin üreme kapasitesi %40'ın altındaki 

orantılı nemde önemli ölçüde azaldığı belirtilmiştir (Skelley ve Hoy, 2004). 

Konukçuları 

Asya turunçgil psillidi’nin konukçuları arasında, Rutaceae 

familyasına ait 25 cins bulunmaktadır. Bununla birlikte bunların tamamının 

iyi konukçu özelliği göstermediği, en çok tercih ettiği konukçuların ise, başta 

turunçgil olmak üzere, Muraya exotica ve Muraya paniculata gibi bitkiler 

olduğu belirtilmiştir (Hall ve ark., 2013).  

Zarar şekli ve ekonomik önemi 

Zararlının ergin ve nimfleri floemde beslenmektedir. Psyllidin 

floemde beslenmesi sonucu doğrudan genç turunçgil sürgünlerinde zarar 

görülmektedir. Zararlının beslenmesi sırasında enjekte ettiği tükürük 

toksinleri, büyüme noktalarının uçlarında deformasyona neden olmakta ve 

bu kısım kolayca dökülmektedir (Halbert ve Manjunath, 2004; Hall ve ark., 

2013). Turunçgil yaprağında 24 saatten az beslenen tek bir psyllid nimfi, bu 

yaprakta kalıcı olarak şekil bozukluğuna neden olduğu bildirilmiştir 

(Grafton-Cardwell ve ark., 2006).  
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Erginler genç dallarla ve farklı büyüklüklerdeki tüm yapraklarla 

beslenirler. Nimfler ise daha çok genç yapraklar ve sürgünlerde beslenirler. 

Abdomendeki salgı bezleri tarafından sürekli olarak, mumsu beyaz tüp 

benzeri bir materyal salgılanır. Ergin dişiler de beyaz bir maddesi salgılar, 

ancak erkekler berrak yapışkan damlacıklar üretir. Psillidlerin, bitkiden aşırı 

miktarda özsuyu tüketerek beslenmesi, fazla miktarda balımsı madde 

üretimine neden olur. Bu balımsı maddeler, ağacın yapraklarını kaplar ve 

sekonder fungusların gelişmesine neden olur (Grafton-Cardwell ve ark., 

2006). 

Asya turunçgil psillidi’nin esas zararı ise Huanglongbing (HLB) 

olarak bilinen hastalığa neden olan Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas) 

isimli bakteriyi taşımasıdır. Hastalık özellikle sürgünlerden başlayarak 

sararmalara yol açar. Yapraklarda çinko noksanlığı ve Stubborn 

(yediverenleşme) benzeri belirtiler oluşturur. Meyveler olgunlaşmaz, 

normalden küçük ve asimetrik görünümde olur, meyve suyunda ise acılık 

oluşur. Tohumda deformasyonlar görülür. Sürgünler kurumaya başlar ve 

bulaşık ağaç birkaç yıl içinde ölür (Şekil 4). Bakteri nedeniyle oluşan ve 

tedavi edilemeyen ölümcül olan bu hastalık Huanglongbing (HLB) ve 

Turunçgil yeşillenme hastalığı olarak da bilinir ((Bové, 2006; Pelz-Stelinski 

ve ark., 2010; Kara ve ark., 2019).  

 

Şekil 4. Asya turunçgil psillidi ve HLB zararı (Fotoğraf, 

https://biocontrol.ucr.edu/asian-citrus-psyllid). 
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Bununla birlikte, CLas ile enfekte olduktan sonra, ağaçların 2 yıla 

kadar asemptomatik kalabildiği ve bunun da HLB hastalığının gelişiminin 

erken aşamalarında tespit edilmesini son derece zorlaştırdığı ifade edilmiştir 

(Halbert ve Manjunath, 2004). Ticari olarak yetiştirilen turunçgil çeşitlerinin 

ve yakından ilişkili Rutaceae familyasına bağlı bitkilerin çoğunluğunun 

Asya Turunçgil psillidi-HLB kompleksinden etkilendiği bildirilmiştir (Yang 

ve ark., 2006; Grafton-Cardwell ve ark., 2013). 

Asya Turunçgil Psillidi ve Turunçgil Yeşillenme Hastalığı’nın 

Dünyadaki Dağılımı ve Ekonomik Etkileri 

Diaphorina citri erginleri aktiftir, zıplayabilir ve uçabilirler 

(Milosavljević ve ark., 2022a). Genel olarak uçuş yeteneklerinin sınırlı 

olduğu düşünülen Asya turunçgil psillidi’nin uzak mesafelere bulaşmasının 

tekrar eden uçuşlar ile mümkün olabileceği düşünülmektedir (Arakawa ve 

Mivamolo, 2007). Martini ve ark. (2014) tarafından yeşil-mavi abdomenli 

biyotiplerin tek bir uçuş ile maksimum 2.4 km'lik uçabileceği 

belirtilmektedir. Zararlının daha uzun mesafelere göç ve taşınmasının ise 

rüzgar yardımı ile olabileceği bildirilmektedir (Martini ve ark., 2014). 

Zararlının insanlar tarafından kasıtsız olarak taşınması ve uzun mesafeli 

dağılımının ise bitkisel materyallerin hareketliliği veya ambalaj kutuları vb. 

materyaller yardımı ile olabileceği ön görülmektedir (Halbert ve ark., 2010; 

Milosavljević ve ark., 2022a). 

Diaphorina citri'nin Hindistan orjinli olduğu düşünülmektedir 

(Halbert ve Manjunath, 2004). Zararlının daha önceden varlığı tam olarak 

ortaya konulmamışsa da yirminci yüzyılın ortalarında güneydoğu Asya 

ülkelerinin turunçgil alanlarının nerdeyse tamamının bulaşık olduğu 

belirtilmektedir (Pruthi ve Mani, 1945; Ebeling, 1950). Asya’nın batısında 

ise yirminci yüzyılın sonlarına doğru, Suudi Arabistan (Wooler ve ark., 

1974), Yemen (Bové ve Garnier, 1984) ve İran (Bové, 2006)’da da 

belirlendiği bildirilmiştir (Şekil 5). 

Afrika kıtasında ise D. citri ilk olarak, kıtanın doğusundaki adalar olan 

Réunion, Mauritius ve Comoro Islans’ta belirlenmiştir (Hollis 1987). 

Sonraki yıllarda ise Tanzanya (Shimwela ve ark., 2016), Kenya 

(Rwomushana ve ark., 2017) ve Nijerya (Oke ve ark., 2020) gibi Afrika 

ülkelerinde de belirlenmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Diaphorina citri’nin yayılış gösterdiği ülkeler (EPPO, 2022). 

 

Şekil 6. Trioza erytreae’nin yayılış gösterdiği ülkeler (EPPO, 2022). 

Turunçgil yeşillenme hastalığı’nı oluşturan bakteriyel etmenler, 

D. citri yanı sıra Afrika turunçgil pisillidi olan Trioza erytreae Del Guercio 

ile de taşınmaktadır. Afrika’nın birçok ülkesinde bulaşık olan bu zararlı 2014 

yılında İspanya’ya ulaşmıştır (Monzó ve ark., 2015; Pérez-Otero ve ark., 

2015) (Şekil 6). Réunion, Mauritius Kenya, Tanzanya ve Suudi Arabistan 

gibi bazı ülkelerde ise her iki psillid türü de birlikte bulunmaktadır (Şekil 5, 

6). 
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Şekil 7. Turunçgil yeşillenme hastalığı etmenlerinin görüldüğü ülkeler 

(EPPO, 2022). 

Hastalık ilk olarak 20. Yüzyılın başlarında Hindistan ve Çin’in farklı 

bölgelerinde tespit edilmiş ve hastalığa Huanglongbing ismi verilmiştir 

(Zhao, 1981). Daha sonraları ise pek çok Güney Doğu Asya ülkesinde rapor 

edilmiştir. HLB hastalığının, Canditatus Liberibacter asiaticus (CLas), 

Canditatus Liberibacter americanus (CLam), Canditatus Liberibacter 

africanus (CLaf) olmak üzere 3 farklı formu bulunmaktadır (Bove, 2006; 

Kara ve ark., 2019). 

CLas, Afrika kıtasından Etiyopya ve Kenya, Güney Amerika ülkeleri 

Venezüela, Kolombiya, Paraguay, Brezilya ve Arjantin’de, Orta Amerika 

ülkelerinin tamamında, Kuzey Amerika’da ise Meksika ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde olduğu bildirilmektedir. Suudi Arabistan, Umman, Yemen ve 

İran’ın yanı sıra Güney Asya ülkelerinde bulunmaktadır (Şekil 7). CLaf 

Suudi Arabistan ve Yemen dahil Afrika’nın doğu, orta ve güney ülkelerinde 

varlığı belirtilmektedir (Şekil 7). CLam’ın ise Brezilya’da olduğu 

bildirilmektedir (Şekil 7) (Eppo, 2022). Avrupa kıtasında ise sadece 

İspanya’da vektör psillid T. erytreae bulunmasına rağmen, henüz HLB 

varlığı rapor edilmemiştir.  

Asya turunçgil psillidi Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 eyalette 

belirlenirken, taşıdığı hastalık HLB ise 6 eyalette bildirilmiştir. Asya kökenli 

psillidin taşıdığı bu hastalık Amerika kıtasında ilk kez Brezilya’da 2004’te, 
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Florida eyaletinde ise 2005’te görülmüştür. Florida eyaletinde bu hastalık 

nedeniyle turunçgil ağaçlarının yaklaşık %75'i CLas ile enfekte olmuştur. 

Ayrıca, artan zararlı ve hastalıkla mücadelenin yönetimi nedeniyle üretim 

maliyetleri %33 oranında artmıştır. Florida’da 2005 yılında, yaklaşık 140 

milyon kutu olan portakal üretiminin 2021 yılında ise yaklaşık 45 milyon 

kutuya düştüğü görülmektedir (USDA NASS, 2022). Üretim miktarındaki 

önemli düşüşün büyük oranda, psillid ve hastalığa bağlı olduğu 

öngörülmektedir. Maddi kayıpların ise, işinin kaybeden 8.000'den fazla 

insanların gelirleri ile birlikte toplam 3.6 milyar dolar olduğu tahmin 

edilmektedir (Spreen ve ark., 2014). 

Kaliforniya'da, Asya turunçgil psillidi ilk olarak Ağustos 2008'de San 

Diego County'de tespit edilmiştir. Zararlı öncelikle Güney Kaliforniya'da 

yetişen kentsel turunçgil ağaçlarında bulunmuştur (Kistner ve ark., 2016a). 

İlk Clas ile enfekte olmuş ağacın ise Aralık 2012'de Los Angeles County'deki 

bir ev bahçesinde saptandığı bildirilmiştir (Kumagai ve ark., 2013). Mayıs 

2017 itibariyle, Los Angeles ve Orange ilçelerinde CLas ile enfekte olmuş 

yaklaşık 60 ağaç, Kaliforniya Gıda ve Tarım Bakanlığı (CDFA) tarafından 

doğrulanmıştır. Asya turunçgil pillidi-CLas patosistemi Kaliforniya'nın 

26.000'den fazla kişiyi istihdam eden yılda 3 milyar dolarlık ekonomiye 

sahip turunçgil endüstrisi için ciddi bir tehdit haline gelmiştir (Richards ve 

ark., 2014).  

Kaliforniyalı turunçgil üreticilerinin de Florida üreticileri ile benzer 

şekilde, artan Asya turunçgil psillidi-HLB mücadele maliyetleri ile karşı 

karşıya kaldığı ve Asya turunçgil psillidi -CLas ile ilgili mücadele 

maliyetlerinin yılda 220 milyon dolara yükselebileceği belirtilmiştir (Bennet, 

2016).  

Mücadele Yöntemleri 

Zararlının Belirlenmesi ve İzlenmesi 

Asya turunçgil psillidi’nin varlığını belirlemek veya mücadeleye karar 

verebilmek için zararlı popülasyonun belirlenmesi ve izlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla gözle inceleme, dallara darbe ve sarı yapışkan 

tuzaklarla inceleme metotlarından yararlanılabileceği bildirilmiştir 

(Milosavljević ve ark., 2022a). Zararlı yoğunluğunu belirlemek için en az 10 

ağaçta erginler için ağaç başı 4 sürgün, yumurtalar için ise 8 sürgünde sayım 
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yapılması önerilmiştir (Sétamou ve ark., 2008). Ağaçlarda yeni sürgünler 

olmadığında, zararlının erginlerini takip edebilmek için ağaç başı 10 adet ve 

40 ağaçta toplam 400 adet yaprakta sayım yapılması önerilmiştir (Hall ve 

ark., 2012). 

Asya turunçgil psillidi’nin popülasyonunu izlemek için yaygın olarak 

sarı yapışkan tuzakların kullanıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, sarı yapışkan 

tuzaklarda, mavi yapışkan tuzaklara göre daha fazla ergin yakalandığı 

belirtilmiştir (Hall ve ark., 2012). Toplam 20 ağaçta, ağaç başına 1 sarı 

yapışkan tuzak asılarak veya 30 ağaçta, ağaç başı bir dala darbe metodunun 

zararlının ergin sayısını belirlemede kullanılabileceği belirtilmiştir. Bununla 

birlikte, tuzak başına 2 adet/hafta veya daha fazla ergin olduğunda verilerin 

sağlıklı olabileceği de belirtilmiştir (Hall ve Hentz, 2010).  

Fiziksel Mücadele 

Asya turunçgil psillidi ve HLB'nin yoğun olarak görülmesine rağmen, 

Florida turunçgil üreticileri yeni bahçeler tesis etmektedir. Genç ağaçların 

hem Asya turunçgil psillidi hem de CLas enfeksiyonuna karşı daha 

savunmasız olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, genç ağaçlarda zararlıyı 

ağaçtan uzak tutmayı amaçlayan sık gözenekli tül kullanılmıştır. Bu 

uygulama ile psyllidlerin etkili bir şekilde ağaç dışında bırakıldığı, CLas 

enfeksiyonunun önlediğini belirtilmektedir. Ağaçlarda gölgeleme yapan bu 

tülün yetiştiricilik anlamında olumlu katkılarının olduğu, bununla birlikte 

koşnil ve fumajine neden olan fungal etmenlerin gelişimi gibi 

olumsuzluklara da neden olabildiği ortaya konmuştur (Gaire ve ark., 2022). 

Ancak bu yöntemin daha yaşlı ağaçlarda ve geniş alanlarda uygulanmasının 

ve yaygın olarak kullanılmasının mümkün olmayacağı düşünülmektedir. 

Biyolojik mücadele 

Asya turunçgil psillidi ile biyolojik mücadelede amacıyla yürütülen 

çalışmalar, iki parazitoid tür, Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: 

Eulophidae) (Şekil 8a, b, c) ve Diaphorencyrtus aligarhensis (Shafee, Alam 

& Argarwal) (Hymenoptera: Encyrtidae) (Şekil 8 d) üzerine odaklanmıştır. 

Tamarixia radiata psillidin 4. ve 5. dönem nimflerini parazitlemeyi tercih 

eden bir ektoparazitoittir. Endoparazitoid olan D. aligarhensis ise zararlının 

genellikle 2. ve 3. dönem nimflerini parazitlemeyi tercih etmektedir 

(Bistline-East ve ark., 2015; McCalla ve ark., 2019).  
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Tamarixia radiata dişisi, parazitleme ve konukçuda beslenme yoluyla 

Asya turunçgil psillidi nimflerini öldürür. Tek bir dişinin yaşamı boyunca 

500'e kadar nimf öldürebildiği tahmin edilmektedir (Vankosky ve Hoddle, 

2016). Tamarixia radiata gibi, D. aligarhensis’de konukçularını 

parazitleyerek ve onlarla beslenerek öldürür ve tek bir D. aligarhensis dişisi 

yaşamı boyunca 280'e kadar nimf öldürebilir (Rohrig ve ark., 2011). 

Florida'da, Tayvan ve Vietnam'dan ithal edilen T. radiata’nın üretim 

ve bahçelerde salım çalışmalarında kullanılmıştır (Hoy ve Nguyen, 2001). 

Ancak, parazitoidin zararlı üzerinde, özellikle coccinellid avcı türleri ile 

kıyaslandığında daha düşük etki gösterdiği bildirilmiştir (Michaud, 2004). 

Florida'daki T. radiata'nın salımlarında görülen düşük etkinliğin 

nedenlerinin, ticari turunçgil bahçelerindeki pestisit kalıntılarına karşı 

parazitoitin yüksek duyarlılığı, salınan parazitoidlerdeki düşük genetik 

çeşitlilik ve balımsı madde üreten zararlının nimfleri ile karıncaların 

ilişkisinin parazitoidi olumsuz olarak etkilemesinin olabileceği bildirilmiştir 

(Navarrete ve ark., 2013). Parazitoidin düşük etkinlik göstermesinin bir 

başka nedeninin de T. radiata tarafından parazitlenmiş psillid nimflerinin 

avcı coccinellidler tarafından tüketilmesinin olabileceği ifade edilmiştir 

(Qureshi ve Stansly, 2009). Bir diğer parazitoid tür, D. aligarhensis ile de 

Florida’da salım çalışmaları yapılmıştır. Bu kez bahçelere parazitoidin 

yerleşmesi de mümkün olmamıştır. Bu başarısızlığın, T. radiata’da görülen 

düşük etkinin olası sebepleri ile benzer olabileceği, bunlara ilave olarak, D. 

aligarhensis kendisinden daha önce bahçelere yerleşen T. radiata ile rekabet 

edecek yeteneklere sahip olmaması ve düşük yoğunluklarda salınması 

nedeniyle olabileceği belirtilmiştir (Rohrig ve ark., 2012).  

Kaliforniya eyaletinde ise zararlı ile klasik biyolojik mücadele 

programının 2010 yılında başlatıldığı bildirilmiştir (Hoddle, 2012). 

Tamarixia radiata popülasyonlarını, Asya turunçgil psillidi’nin doğal yayılış 

alanlarından olan Pakistan’ın Pencap eyaletinden farklı lokasyon ve 

zamanlarda toplanan 17 farklı hattan oluştuğu ifade edilmiştir. Kaliforniya 

ile Pencap eyaletinin iklim modelleme programı (CLIMEX)’nda yaklaşık 

%70 iklimsel eşleşme göstermesi nedeniyle, faydalının hatlarının bu 

eyaletten toplandığı bildirilmiştir (Hoddle, 2012). Klasik biyolojik 

mücadelede, ithal edilen doğal düşmanların, salım ve yerleştirmenin 

yapılacağı yeni alandaki iklime uyum sağlayabilmesinin önemli bir strateji 

olduğu bildirilmektedir. 
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Şekil 8. Asya turunçgil psillidi’nin parazitoidleri, a. Tamarixia radiata 

konukçusunu parazitlerken, b. Tamarixia radiata erginin pupa içindeki 

görüntüsü, c. Tamarixia radiata ergini çıkmış mumya, d. Diaphorencyrtus 

aligarhensis konukçusunu parazitlerken (Fotoğraflar © Mike Lewis, Center 

of Invasive Species Research, UC Riverside). 

Kaliforniya’da yürütülen salım çalışmaları öncesinde T. radiata'nın 

üretiminde kullanılan 17 farklı hat, farklı kafeslerde üretilerek faydalının 

genetik çeşitliliğinin korunması hedeflenmiştir. Salım sonrasında salım 

yapılan yerlerde %90’nın üzerinde bir oranda faydalının yerleştiği 

belirtilmiştir. Hatta parazitoidin salım yapılmayan yerlere de (en az 13 km) 

yayılabildiği ortaya konulmuştur. Parazitoidin turunçgil ağaçlarından 

toplanan örnekleri ile yapılan moleküler testler, parazitoidin Pakistan 

popülasyonlarına özgü genetik izleri taşıdığı ifade edilmiştir (Milosavljević 

ve ark., 2022a).  

a b 

d c 
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Kaliforniya'da salım sonrası, psillid nimflerinin T. radiata tarafından 

ortalama parazitlenme oranının ortalama %20 olduğunu (%13-63) 

belirtilmiştir (Kistner ve ark., 2016a). Bu eyalette yapılan salımların büyük 

çoğunluğu kentsel alanlarda ev bahçelerinde gerçekleştirilmiştir. Salım 

yapılan bahçelerde, Florida’daki gibi pestisit kalıntılarının olumsuz etkisi 

olmamasına rağmen, ev bahçelerinde syrphidler gibi yerli avcılar nedeniyle 

rekabet yaşanması sebebiyle, zararlı popülasyonunun yılın belirli 

zamanlarında bazı yerlerde %90'dan fazla azalmasının, parazitlenme 

oranlarındaki düşüklüğe neden olabileceği belirtilmiştir (Kistner ve ark., 

2016b).  

Kaliforniya'da salımı yapılan diğer parazitoid tür ise, 

D. aligarhensis'tir. Salımların etkisini değerlendirme çalışmalarının devam 

ettiği, bunula birlikte faydalının salım yapılan noktalara %85 oranında 

yerleştiği belirtilmektedir. Bu ön sonuçlar, D. aligarhensis'in psillid 

nimflerini bulabildiğini ve Kaliforniya kentsel alanlardaki ev bahçelerinde 

çoğalabildiğini ve bu ortamda T. radiata ile bir arada bulunabileceğini 

düşündürmektedir. İki parazitoid türün zararlının biyolojik mücadelesinde 

birlikte kullanılabileceği ifade edilmiştir (Milosavljević ve ark., 2017). 

Kaliforniya’da yürütülen bir diğer çalışmada, D. citri nimflerinde avlanma 

beslenme sonucu görülen ölümlerin %86’sının Allograpta sp. (Diptera: 

Syrphidae) ve Chrysoperla sp. (Neuroptera: Chrysopidae) larvaları 

tarafından gerçekleştirildiği saptanmıştır (Kistner ve ark., 2016b). 

Ocak 2022 itibariyle, Kaliforniya'daki 19.000’den fazla salım 

noktasında yaklaşık 23 milyon T. radiata ve 300’den fazla salım noktasında 

ise yaklaşık 700.000 adet D. aligarhensis salımının yapıldığı bildirilmiştir 

(Hoddle ve ark., 2022; Milosavljević ve ark., 2022b). Bu eyaletteki HLB’nin 

belirlenmesinden sonra geçen 10 yıllık süreçte, bu etmenin Florida’daki gibi 

agresif bir şekilde ticari turunçgil üretim alanlarına taşınamadığı 

belirtilmiştir. HLB hastalığındaki sınırlı kalan bulaşmaların, salımı yapılan 

klasik biyolojik mücadele etmenleri T. radiata ve D. aligarhensis ile avcı 

syrphid sinek larvaları gibi yerli doğal düşman türleri tarafından kentsel 

alanlardaki psillid popülasyonunun baskılanmasından kaynaklanmış 

olabileceği ifade edilmiştir (Hoddle ve ark., 2022).  
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Entomopatojenler 

Laboratuvar ve yarı tarla koşullarında, D. citri nimfleri yapay olarak 

bulaştırılmış ve üzerlerine 1×107 spor yoğunluğunda entomopatojen fungus 

Beauveria bassiana (2067 ve 2121) ile Metarhizium anisopliae (2411) 

izolatları uygulanmıştır. Laboratuvar koşullarında, Entomopatojen funguslar 

(EPF’ler) %82.8 ve %85.9 arasında değişen oranlarda zararlının ölümüne 

neden olmuştur. Yarı tarla koşullarında ise etki M. anisopliae izolatı, B. 

bassiana izolatlarından daha yüksek bir etki (%78.9) göstermiştir (Corallo 

ve ark, 2021). 

Florida’da bir portakal bahçesinde yürütülen çalışmada, D. citri 

erginlerini enfekte eden entomopatojen Hirsutella citriformis Speare'nin 

fenolojisini karakterize etmek için iki yıllık bir saha çalışması yapılmıştır. 

Ortalama olarak, olgun yapraklarda gözlenen erginlerin %23'ünün EPF 

H. citriformis nedeniyle öldüğü bildirilmiştir. Enfekte olmuş psillidlerin, 

sonbahar ve kış aylarında turunçgil yapraklarında fazla miktarda görüldüğü 

ve bazen %75’i geçtiği belirtilmiştir. Bununla birlikte ilkbaharda enfekte 

olmuş psillidlerin son derece düşük düzeylerde kaldığı ifade edilmiştir (Hall 

ve ark., 2012). 

Entomopatojen fungus Cordyceps fumosorosea ile yürütülen bir 

çalışmada ise D. citri’nin beslenme davranışı (stilet aktivitesi) na etkisi 

elektriksel penetrasyon tekniği ile incelenmiştir. Etkinin, uygulamadan 30 ila 

96 saat sonrasında belirgin olduğu, floem ile beslenmede stilet aktivitesinin 

önemli ölçüde bozulduğu ve böylece HLB'nin bulaştırılmasını 

engelleyebileceği belirlenmiştir. Bu etki şeklinin vektörün daha 

sürdürülebilir yönetimine yardımcı olabileceği ve HLB'nin yayılmasını 

azaltmak için kullanılabileceği ifade edilmiştir (Maluta ve ark., 2022). 

Yukarıda belirtilen ümitvar çalışmalara rağmen, EPF’lerin 

etkinliklerinde iklimin önemli olduğu, özellikle nispeten kurak koşullarda 

turunçgil ağaçlarının taze sürgün verdiği dönemlerde zararlı üzerindeki 

etkilerinin sınırlı olabileceği göz ardı edilmemelidir. 

Kimyasal Mücadele 

Asya turunçgil psillidi ile mücadelede, kimyasal mücadele ilk akla 

gelen mücadele metodudur. Mücadele zamanını belirlemek için diğer 

zararlılarda olduğu gibi, ekonomik zarar eşiğinin dikkate alınmasının gerekli 
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olduğu bilinmektedir. Ancak, Florida'daki HLB salgınının ilk 15 yılında elde 

edilen birikime dayanarak, tek bir psillidin bile ağacı patojenle enfekte etmek 

için yeterli olduğu ve bunun da ağacın ölümü ile sonuçlanması nedeniyle, 

Asya turunçgil psillidi ile mücadelede ekonomik zarar eşiğinin 

kullanılmasının mümkün görülmediği ifade edilmiştir (Pelz-Stelinski ve 

ark., 2010). Bununla birlikte, zararlının mücadelesinde ekonomik zarar 

eşiğini belirleyebilmek amacıyla yürütülen bir çalışmada, 0.2, 0.5 ve 1.0 

ergin/darbe ve takvime bağlı ilaçlama programı uygulamaları 

karşılaştırılmıştır. Takvime bağlı ilaçlama uygulamasında, mart-kasım ayları 

arasında sekiz ilaçlama yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ilaçlama 

sıklığını yılda sekizden üçe düşürmenin, zararlı sayısı üzerinde çok az 

etkisinin olduğunu ifade edilmiştir. Ekonomik zarar eşiği olarak 0.5-1.0 

ergin/darbe esas alınarak psillid mücadelesi programının uygulanmasının 

hem ekonomik hem de ekolojik faydalar sağlayabileceği belirtilmiştir (Chen 

ve ark., 2022). Zararlı ile mücadele insektisitlerin etkinliklerinin 

değerlendirildiği bir çalışmada ise, 6 nimf veya ergin/yaprak ekonomik zarar 

eşiği olarak kabul edilmiştir (Iqbal ve ark., 2020). 

Kaliforniya eyaletinde zararlı görüldüğü yerlerde (özellikle ev 

bahçeleri), Kaliforniya Tarım Birimleri tarafından, kimyasal ilaçlama ile 

eradike edilmeye çalışılmıştır. Ancak, yüksek maliyetli ve sürdürülebilir 

olmayan bu uygulama; mülk sahiplerinin zaman zaman ilaçlamaya karşı 

gösterdiği direnç, diğer alanlarda yeni bulaşmaların görülmesi, eski alanlarda 

zararlının yeniden ortaya çıkması ve tekrarlı ilaçlamaların yapılmasının 

zorunluluğu gibi nedenlerle başarısız olmuş ve sonlandırılmıştır (Jetter ve 

Grafton-Cardwell, 2016). 

Turunçgil üretim alanlarında zararlı ile kimyasal mücadele amacıyla 

geniş spektrumlu insektisitler ve düşük riskli insektisitlerle yeşil aksam 

ilaçlaması şeklinde yapılan uygulamaların yanı sıra sistemik insektisitlerin 

toprak veya gövde uygulamaları da önerilmektedir. Mücadeleye karar 

verirken zararlının ergin popülasyonlarının vejetasyon boyunca ve özellikle 

de taze sürgünlerin olduğu dönemlerde izlenmesinin önemli olduğu doğru 

zamanda yapılacak insektisit uygulamaları ile psillid popülasyonlarının 

azaltılabileceği vurgulanmaktadır. Cyfluthrin, β-cyfluthrin, pyrethrin, 

cypermethrin, abamectin, diflubenzuron, fenpyroximate, clothianidin, 

imidacloprid, thiamethoxam, chlorantraniliprole, spirotetramat, spinetoram 
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ve spinosad Amerika Birleşik Devletleri’nde önerilen insektisitler arasında 

yer almaktadır (Boina ve Bloomquist, 2015).  

Zararlı ile mücadelede insektisitlere alternatif olarak, turunçgil 

yapraklarına farklı konsantrasyonlarda uygulan Akaroil®, Anasef-T®, Saf-

T-Side® ve Stylet Oil® isimli mineral yağların, D. citri üzerindeki 

uzaklaştırıcı ve yumurta koymasını engelleyici etkisi incelenmiştir. Test 

edilen tüm yağların, 35 mg/mL ve üzeri dozlarda %90 uzaklaştırıcı etki 

gösterdiği bildirilmiştir. Test edilen tüm yağlarda 1 mg/mL gibi düşük 

dozlarda da %90'a kadar yumurtlamayı engelleyici etki elde edildiği 

belirtilmiştir. Bununla birlikte kesin kanıya varabilmek için arazi 

çalışmalarının da yürütülmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Ortega-Arenas ve 

ark., 2022). 

SONUÇ 

Diaphorina citri ve T. erytreae tarafından taşınan HLB hastalığına 

neden olan bakteriyel etmenler, bulaştığı ülkelerde turunçgil üretimine ciddi 

zararlar vermektedir. Bulaşma sonrasında alınacak önlemler ile vektör 

psillidler ve hastalığın yayılımı geciktirilebilse de tamamen kontrol altına 

alınması beklenmemektedir. Bu nedenle zararlının ve hastalığın erken tespit 

edilmesi oldukça önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 2018 

yılından bu yana HLB hastalığına karşı survey projesi yürütülmektedir. 

Benzer şekilde iç ve dış karantina tedbirleri de bakanlık tarafından 

alınmaktadır. Ancak kontrolsüz olarak yurt dışından ülkeye aşı gözü vb. 

bitkisel üretim materyalleri getirilebilmektedir. Bu konuda özellikle 

turunçgil üreticilerinin uyarılması ve vektör ve hastalık etmenlerine yönelik 

farkındalık eğitimlerinin verilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Hastalık etmenini taşıyan iki vektör psillid’de Arap yarımadasında 

bulunmaktadır. Ülkemizin güney sınırlarına yakın alanlarda zararlı ve 

hastalık surveylerinin daha sık yapılması önerilmektedir. Ayrıca, ülkemiz 

dahil birçok Dünya ülkesinde botanik farkındalık amacıyla fuarlar 

düzenlenmektedir. Fuar alanları tesis edilirken zaman zaman ülke dışından 

bitkiler getirilmektedir. Bu amaçla ülkeye herhangi bir Rutaceae familyasına 

ait bitki girişine izin verilmemesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Benzer 

şekilde üretim materyali, araştırma vb. amaçlı olarak ülkeye Rutaceae 

familyasına ait bitki ithalinin yasaklanması konusu ivedilikle 

değerlendirilmelidir. 
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Asya turunçgil psillidi ile mücadelede kimyasal mücadele ilk akla 

gelen mücadele metodudur. Kaliforniya eyaletindeki zararlı görüldüğü 

yerlerde (özellikle ev bahçeleri), Kaliforniya Tarım Birimleri tarafından, 

kimyasal ilaçlama ile eradike edilmeye çalışılmıştır. Ancak, yüksek maliyetli 

ve sürdürülebilir olmayan bu uygulama; mülk sahiplerinin zaman zaman 

ilaçlamaya karşı gösterdiği direnç, diğer alanlarda yeni bulaşmaların 

görülmesi, eski alanlarda zararlının yeniden ortaya çıkması ve tekrarlı 

ilaçlamaların yapılmasının zorunluluğu gibi nedenlerle başarısız olmuş ve 

sonlandırılmıştır. Ülkemize bulaşması durumunda zararlının 

eradikasyonunun kolay bir yöntem olmayacağı düşünülmektedir. Ülkemizde 

özellikle turunçgil üretim alanlarının bazı yerlerde fiziki tampon bölgelerle 

ayrılmış olması (Antalya’nın Serik, Manavgat ilçeleri ile Finike ilçesinin, 

Demre ilçesi ile Muğla ili Fethiye ilçesi vb. arasındaki coğrafi engeller), 

zararlının diğer üretim alanlarına bulaşmasının gecikmesinde küçük bir 

avantaj sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte diğer birçok 

turunçgil zararlısında olduğu gibi olası bulaşıklığın birkaç 2-5 yıl sonra 

ülkemizdeki tüm turunçgil alanlarına yayılmasının muhtemel olduğu 

düşünülmektedir. 

Asya turunçgil psillidi ile mücadelede öne çıkarılması gereken 

yöntemlerden birisinin dayanıklı çeşit geliştirmek olabileceği akla 

gelmektedir. Ancak zararlının Rutaceae familyasındaki neredeyse tüm 

cinslerle beslenebilmesi, bu konuda kısa vadeli bir çözümün uzak olduğunu 

düşündürmektedir.  

Alternatif mücadele metotlarından belki de en önemlisi klasik 

biyolojik mücadeledir. Zararlının doğal düşmanları olmaksızın ülkeye giriş 

yapması durumunda, ülkemizin ana turunçgil üretim alanlarının iklimsel 

koşullarına uygun bir ülkeden zararlının parazitoidlerinin getirilmesi 

gerekmektedir. Florida da yapılan salım çalışmalarında faydalıların yeterince 

etki gösterememiş olmasının nedenlerinden birinin de iklimsel uyumsuzluk 

olabileceği akla gelmektedir. Ayrıca ülkemizdeki yerli psillid faunası olası 

etkilerinin belirlenmesi için konukçu tercih testlerinin yapılması önem arz 

etmektedir. Kaliforniya örneğinde olduğu gibi, zararlı ile mücadele edilirken, 

kentsel alanlardaki müstakil ev bahçelerinde bulunan turunçgil ağaçlarının 

da izleme ve mücadele programına dahil edilmesin önemli olacağı 

öngörülmektedir. Buralarda yüksek seyredecek psillid popülasyonlarının 
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hem kendisi hem de taşıdığı HLB etmeni için daha yüksek bir risk 

oluşturabileceği göz ardı edilmemelidir.   

Klasik biyolojik mücadele amacıyla ülkeye getirilecek parazitoidlerin 

tek başlarına yeterli olamayacakları, yerel faydalı böceklerle birlikte zararlı 

ile mücadeleye katkı verebilecekleri Florida ve Kaliforniya örneklerinden 

anlaşılabilmektedir. Bu nedenle yerel faydalı böceklerin zararlıyla mücadele 

kullanılabilecek olası insektisitlerle uyumunun ortaya konulduğu yan etki 

çalışmalarının daha da önemli hale geleceği düşünülmektedir. 

Salımı yapılan parazitoidlerin etkinliğinin arttırılması için öne çıkan 

bir başka husus da turunçgil bahçelerindeki karınca varlığının kontrol 

edilmesidir. Balımsı madde üreten unlubit, koşnil ve yaprakbitleri gibi Asya 

turunçgil psillidi de karıncalar ile yakın iş birliği içindedir. Bu nedenle 

karınca-psillid ilişkisinin faydalıları olumsuz etkileyip etkilemediği kontrol 

edilmeli ve gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. 

Asya turunçgil psillidi ile entegre mücadele programında hem 

biyolojik hem de kimyasal mücadele önemli bir yer tutmaktadır. Öne çıkan 

bu iki mücadele metodunun birlikte uygulanabildiği bir model geliştirilerek, 

hastalıktan ari fidanlarla üretime başlanması, hastalık tespit edilen ve belirti 

gösteren ağaçların eradike edilmesi, zararlının izlenmesi gibi diğer 

uygulamalarla desteklenmesi durumunda, zararlının ve Turunçgil yeşillenme 

hastalığının şiddetinin ve yayılma hızının azalabileceği düşünülmektedir. 
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EFFECTS OF DIFFERENT SPRAYING 

PROGRAMS ON PANICLE AND SHOOT 

BLIGHT DISEASE (BOTRYOSPHAERIA 

DOTHIDEA) CONTROL IN PISTACHIO  

Efkan AKÇALI 1 Serap TOKER DEMİRAY 2 İzzet BÜLBÜL3 

INTRODUCTION 

Pistachio production in the world totals approximately 1.4 million 

tonnes. Iran continues to lead with 551 million tonnes, while the United 

States has surpassed Iran with 447 million tonnes of production. Due to a 

variable amount of production, Turkey ranks third during the peak 

production season (Anonymous, 2019). In 2018, the provinces of Gaziantep, 

Kilis, and Mersin produced approximately 40% of Turkey's total pistachio 

production, with 90.183 tonnes, 4.304 tonnes, and 783 tonnes, respectively 

(Anonymous, 2018). Fungal diseases are a significant issue that reduces 

yield and quality during production. One of the major factors limiting 

pistachio production is panicle and shoot blight disease caused by 

Botryosphaeria dothidea. Since the early 1900s, this fungal agent has been 

known as Botryosphaeria blight in woody plants. It infects over 50 cultivated 

plants, including almonds, avocados, apples, pistachios, walnuts, cedar, 

olives, figs, and eucalyptus, and consists of 34 genera and 20 families (Ma 

et al., 2001; Michailides, 2013). The pathogen B. dothidea is an opportunistic 

pathogen. When the host plant is stressed, it suffers significantly more 
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damage. Through wounds and natural openings, the pathogen enters the plant 

(Sinclair and Lyon, 2005). Panicle and shoot blight disease caused by B. 

dothidea in pistachio was first identified in California in 1984 (Rice et al., 

1985) and was the most significant disease in pistachio cultivation in 

northern and southern California (Michailides et al., 1996; Ahimera et al., 

2003). During the epidemic years in California, panicle and shoot blight 

disease caused significant losses in the quantity and quality of pistachio 

orchards (Smith, 2001). According to Gianessi and Williams (2011), this 

disease reduced average pistachio yield by 54% in orchards in 2008, with a 

total loss estimated at 20 million pounds in California. B. dothidea can infect 

pistachio buds, young blossom panicles, leaves, shoots, and fruit clusters at 

any stage of growth. Initially, the disease appeared as 1-2 mm diameter black 

spots on pistachio shoots, leaves, and rachis. When the leaves on the infected 

shoots begin to wilt within 3-5 days in mid-May, the brown shoots and leaves 

become visible among healthy dark green plant tissues. In July, dead leaves 

are shed ahead of time. Fruit and panicle infections occur where the cluster 

is attached or at the branching point, and depending on the location of the 

lesion, some or all of the panicle dries up. To some extent, cultural practices 

can mitigate the effects of fungal diseases. However, because 

Botryosphaeriacea species cause fruit, leaf, and shoot blights in pistachio 

orchards, chemical control is required. Many fungicides have been registered 

to control panicle and shoot blight disease, including copper hydroxide, 

chlorothalonil, azoxystrobin, trifloxystrobin, pyraclostrobin, and a premixed 

pyraclostrobin plus boscalid active ingredients (Michailides and Morgan, 

2004). Spraying programs and disease forecasting models have been studied 

to determine the most effective and cost-effective control methods (Timmer 

et al., 2004). The efficacy of spraying programs against panicle and shoot 

blight disease (Botryosphaeria dothidea) in pistachios in the Mediterranean 

and Southeastern Anatolia regions, as well as the performance of different 

group fungicides, was determined in this study for the first time. 

MATERIAL AND METHODS 

From April to August in 2016 and 2017, the trial was conducted on 

the Antep variety at the yield age known to be infected with panicle and shoot 

blight disease in Senir village, Silifke, Mersin province. Fungicides from 

various groups were used in the study to determine their effectiveness against 

panicle and shoot blight disease (Botryosphaeria dothidea) (Table 1). For in 
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vitro studies, Botryosphaeria dothidea isolate Bd58 (Toker Demiray and 

Akçalı, 2020), was used, which was deposited in GenBank (accessions nos. 

MN689676 for ITS and MN692274 for LSU). 

Table 1. Information about plant protection products used on trial 

Active ingredient and 

concentration  
Chemical group 

Trade 

name 

Dose 

 

Azoxystrobin 250g L-1 Methoxy-acrylates Bendis® 1 ml L-1 

Chlorothalonil 550 g L-1 Chloronitriles 
Banko® 

500 

3 ml L-1 

Cyprodinil+Fludioxonil 

(%37.5+%25) 
Anilino-pyrimidines+Phenylpyrroles Switch® 

1 g L-1 

Iprodione %50 Dicarboximides 
Koruval® 

50 WP 

1 g L-1 

Pyraclostrobin+Boscalid 

25.2g kg-1+12.8g kg-1 

Methoxy-carbamates+Pyridine-

carboxamides 
Bellis® 

1.8 g L-1 

Thiophanate-methyl 

%70 
Thiophanates Sumitop® 

2.25 g L-1 

Trifloxystrobin %50 Oximino-acetates Flint® 0.3 g L-1 

 

In vitro studies  

In vitro testing was used to determine the efficacy of fungicides. It was 

prepared 150 ml potato dextrose agar (PDA) medium and autoclave 

sterilized at 121°C for 15 minutes for in vitro assays. The application dose 

of each fungicide was weighed and added after the temperature of the PDA 

medium in the Erlenmeyer flask was reduced to 45-50°C, and then a 10 ml 

PDA medium was poured into each 9 cm diameter Petri dish. After the media 

had solidified, each 5 mm diameter culture disc of the Bd 58 isolate was 

placed in the center of the PDA medium and incubated for 7 days at 27°C. 

In the control, uncultured PDA discs were used. The colonies' growth was 

determined by measuring in two directions from beneath and taking the mean 

of the two measurements. The fungicide's efficacy was calculated using 

Abbott's (1925) formula. A randomized complete parcel design with eight 

treatments and four replications was used, and each Petri dish was considered 

an experimental unit. 

Spraying program studies 

In 2016 and 2017, it was determined which of two spraying programs 

(Program I and Program II) provided the most effective chemical control 

against the panicle and shoot blight disease in pistachio orchards. The 
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experiment utilized a Randomized Complete Block Design with four 

replications of five plants each. Fungicides were applied using Gleo-Mac SP 

126 motorized backpack sprayers equipped with 1.5 mm diameter spray 

nozzles and a spray pressure of 3 bar. In the calibration study, an average 

spraying rate of 2.5 liters per plant was determined. The planned spraying 

programs for the control of the disease were designated as programs I and II. 

Program I:  

1st spraying application: At the beginning of the bloom 

2nd spraying application: At the beginning of fruit development, 

3rd and other spraying applications: It was repeated with a 15-day 

interval until the appropriate conditions for disease progression disappeared. 

Program II: 

1st spraying application: When seen the first symptoms of the disease,  

2nd and other spraying applications: It was repeated with a 15-day 

interval until the appropriate conditions for disease progression disappeared.  

For both programs, the same amount of water was applied to the 

control plants. 

Disease assessment  

When the duration of the fungicide's effect expired and the disease rate 

reached at least 20%, an evaluation was conducted (Anonymous, 1996). 

Twenty fruit clusters from four different plant regions were chosen at random 

for evaluation (Ahimera et al., 2003). In this study, a modified version of The 

Horsfall–Barratt (Horsfall and Barratt, 1945) 0-7 scale was used for 

assessment. Disease rating scale for panicle and shoot blight; 0 index: 0% no 

infected panicles 1-5% of panicles are infected, 6-24% of panicles are 

infected, 25-49% of panicles are infected, 50-74% of panicles are infected, 

and 75-89% of panicles are infected. 6 index: 90 to 99% infected panicle; 7 

index: 100% infected panicle. As a result of the score, the percentage disease 

severity was calculated by applying the Townsend-Heuberger formula 

(Townsend and Heuberger, 1943) to the obtained data. By applying Abbott's 

(1925) formula to the obtained percent disease severity values, the biological 

effects of the fungicide according to spraying programs were determined. 
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Statistical analysis 

To determine whether there were statistically significant differences 

between the two spraying programs and the untreated control, obtained data 

on various parameters were analyzed and the means of treatment were tested 

using Duncan Multiple Range Tests in SPSS 23. 

RESULTS 

The effects of various group fungicides on the B. dothidea isolate Bd 

58 were determined through in vitro experiments, and the results are 

presented in Table 2. 

Table 2. Effect of different fungicides on B. dothidea mycelium growth 

under in vitro conditions 

Trade 

name 

Dose Fungus diameter (cm) Efficacy 

(%) 

  1st 

Iteration 

2nd 

Iteration 

3rd 

Iteration 

4th 

Iteration 

Mean  

Bendis®  1 ml L-1 0.10 0.10 0.10 0.20 0.12 98.66 

Banko® 

500 

3 ml L-1 0.40 0.30 0.30 0.40 0.35 96.11 

Switch® 1 g L-1 0.20 0.10 0.40 0.20 0.22 97.55 

Bellis® 1.80 g L-1 0.00 0.10 0.10 0.00 0.05 99.41 

Sumitop® 2.25 g L-1 0.40 0.30 0.40 0.40 0.37 95.88 

Flint® 0.3 g L-1 0.10 0.10 0.00 0.00 0.05 99.41 

Control 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 .-- 

 

Under in vitro conditions, efficacy values of Bendis® (azoxystrobin) 

1 ml L-1, Banko® 500 (chlorothalonil) 3 ml L-1, Switch® 

(cyprodinil+fludioxonil) 1 g L-1, Bellis® (pyraclostrobin+boscalid) 1.80 g L-

1, Sumitop® (thiophanate-methyl) 225 g. L-1 and Flint® (trifloxystrobin) 0.3 

g L-1 against the mycelium growth of B. dothidea were 98.66%, 98.66%, 

96.11%, 97.55%, 99.41%, 95.88% and 99.41%, respectively (Fig.1).  

The fungicides with greater than 90% in vitro efficacy value and their 

respective doses were utilized in two distinct spraying programs. In the first 

spraying program of 2016, five applications were made, and Table 3 provides 

the percentages of disease severity and efficacy determined as a result of the 

evaluation. 
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Table 3. Performance of the first spraying program against panicle and 

shoot blight disease in 2016. 

Active ingredient and  

Trade name 

Iteration Disease severity 

(%) 

Efficacy (%) 

 

Chlorothalonil 500 gL-1 

(Banko® 500) 

1 9.29 79.03 

2 8.57 83.33 

3 7.14 82.75 

4 8.57 81.81 

Mean   8.39c 81.73 

Azoxystrobin 250 gL-1 

(Bendis®) 

1 4.29 90.32 

2 4.29 91.66 

3 2.86 93.10 

4 5.71 87.87 

Mean   4.29b 90.73 

Pyraclostrobin+Boscalid 

 (Bellis®) 

1 2.14 95.16 

2 2.86 94.44 

3 2.14 94.82 

4 2.14 96.96 

Mean   2.32a 95.34 

Trifloxystrobin %50 

(Flint® WG 50) 

1 1.43 96.77 

2 2.14 95.83 

3 2.14 94.82 

4 1.43 96.96 

Mean   1.79a 96.09 

Thiophanate-methyl 

%70 

 (Sumitop® WG) 

1 2.86 90.32 

2 3.57 95.05 

3 3.57 91.37 

4 8.57 81.81 

Mean   4.64b 89.63 

Cyprodinil+Fludioxonil 

(Switch® 62.5 WG) 

1 4.29 90.37 

2 7.14 86.11 

3 5.00 87.93 

4 4.29 90.90 

Mean    5.18b 88.81 

Control 

1                     44.28 -- 

2                     51.43 -- 

3                     41.43 -- 

4                     47.14 -- 

 Mean  46.07d  

        Values within the same letter are not significantly different according to Duncan Multiple Range Test (P= 0.05). 

 

According to Table 3, four statistical groups were formed, and 

fungicides containing trifloxystrobin and pyraclostrobin+boscalid active 

ingredients were also in the first group, with mean efficacy values of 96.09% 

and 95.34 %, respectively. In the current study, a fungicide containing 

chlorothalonil as an active ingredient caused reddish-brown damage to fruits. 

Table 4 details the results of the second spraying program in 2016 in terms 

of disease severity and effectiveness. 
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Table 4. Performance of the second spraying program against panicle and 

shoot blight disease in 2016. 

Active ingredient and  

Trade name 

Iteration Disease severity  

(%) 

Efficacy (%) 

 

Chlorothalonil 500 gL-1 

(Banko® 500) 

1 10.00 77.41 

2 12.14 76.38 

3   8.57 79.31 

4   8.57 81.81 

Mean    9.82c 78.72 

Azoxystrobin 250 gL-1 

(Bendis®) 

1  2.86 93.54 

2  4.29 91.66 

3  3.57 91.37 

4  5.00 90.27 

Mean    3.93b 91.71 

Pyraclostrobin+Boscalid 

(Bellis®) 

1  1.43 96.77 

2  2.14 95.83 

3  2.14 91.37 

4  3.57 92.42 

Mean      2.32ab 94.09 

Trifloxystrobin % 50 

(Flint® WG 50) 

1  0.71 98.38 

2  1.43 97.61 

3  1.43 96.55 

4  0.71 98.48 

Mean    1.07a 97.75 

Thiophanate-methyl % 

70 

(Sumitop® WG) 

1  6.43 85.48 

2  3.57 93.05 

3  4.29 89.65 

4  2.86 93.93 

Mean    4.29b 90.57 

Cyprodinil+Fludioxonil 

(Switch® 62.5 WG) 

1  5.71 87.09 

2  4.29 91.66 

3  3.57 91.37 

4 4.29 90.90 

Mean   4.47b 90.25 

Control 1          44.29 -- 

 2          51.43 -- 

3          41.43 -- 

4          47.14  

 Mean          46.07d  

        Values within the same letter are not significantly different according to Duncan Multiple Range Test (P= 0.05). 

 

According to the data presented in Table 4, there were statistically five 

groups, and the fungicide containing trifloxystrobin active ingredient was in 

the first group with a mean efficacy value of 97.75%. 

Pyraclostrobin+boscalid comprised the second group with a mean efficacy 

value of 94.09%, whereas azoxystrobin, thiophanate-methyl, and 

cyprodinil+fludioxonil comprised the third group with mean efficacy values 

of 91.71%, 90.57%, and 90.25%, respectively. In the second spraying 

program, chlorothalonil was found in the fourth group with a mean efficacy 

value of 78.72% and caused phytotoxic damage to fruits (Fig. 2). 
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Figure 2. Phytotoxic damage due to the use of chlorothalonil in pistachio 

fruits 

In 2016, the mean efficacy of fungicides containing trifloxystrobin, 

pyraclostrobin+boscalid, and azoxystrobin active ingredients exceeded 90% 

in both spraying programs. The fungicide Banko 500® containing the active 

ingredient chlorothalonil was excluded from the trial because it caused 

phytotoxic damage to fruit during both the first and second spraying 

programs during the first year of the study (2016). To be able to use 

Koruval® 50 WP fungicide containing 50% active ingredient iprodione 

instead of chlorothalonil in the 2017 trial, the efficacy of iprodione against 

the Bd58 isolate of B. dothidea was evaluated. In vitro, a 1 g L-1 dose of 

Koruval® 50 WP (Iprodione) inhibited the growth of B. dothidea mycelium 

by 100%. In the second year of the study (2017), the plant protection product 

known as Koruval® 50 WP was included in the trial and used in spraying 

programs with other fungicides; the results are shown in Table 5. 

Table 5. Effect of fungicide called Koruval 50 WP ® on B. dothidea 

mycelium growth under in vitro conditions 

Trade 

name 

Dose Fungus diameter (cm) Efficacy 

(%) 

               1st 

Iteration 

2nd 

Iteration 

    3rd 

 Iteration 

    4th 

 Iteration 

Mean  

Koruval® 

50WP 

1 gr L-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Control  9.00 9.00 9.00 9.00 9.00  
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In the first spraying program of 2017, five applications were made, 

and the percentages of disease severity and efficacy are shown in Table 6. 

Table 6. Performance of the first spraying program against panicle and 

shoot blight disease in 2017. 

Active ingredient and  

Trade name 

Iteration Disease severity 

(%) 

Efficacy (%) 

Azoxystrobin 250 g.L-1 

(Bendis®) 

1 2.86 93.84 

2 2.86 94.11 

3 4.29 90.32 

4 3.57 91.80 

Mean   3.40b 92.51 

Pyraclostrobin+Boscalid 

(Bellis®) 

 

1 2.14 95.38 

2 2.86 94.11 

3 2.86 93.54 

4 2.86 93.44 

Mean     2.68ab 94.11 

 

Trifloxystrobin % 50 

(Flint® WG 50) 

 

1 2.14 95.38 

2 2.14 95.58 

3 1.43 96.77 

4 2.14 95.08 

Mean   1.96a 95.70 

Iprodione % 50 

(Koruval® WG 50) 

1 5.00 89.23 

2 5.00 89.70 

3 3.57 91.93 

4 5.00 87.95 

Mean   4.64c 89.70 

Thiophanate-methyl % 

70 

(Sumitop® WG) 

1 5.00 89.23 

2 5.71 88.23 

3 3.57 91.93 

4 5.71 86.88 

Mean   5.00c 89.04 

Cyprodinil+Fludioxonil 

(Switch® 62.5 WG) 

1 5.71 87.69 

2 4.29 91.17 

3 4.29 90.32 

4 5.00 88.52 

Mean   4.82c 89.42 

Control 

1          46.43 -- 

2          48.57 -- 

3          44.29 -- 

4          43.57 -- 

 
Mean          45.72d  

          Values within the same letter are not significantly different according to Duncan Multiple Range Test (P=   0.05). 

 

According to the data in Table 6, there were statistically five groups, 

and the fungicide containing trifloxystrobin active ingredient was in the first 

group, with a mean efficacy value of 95.70%. Fungicides with active 

ingredients such as trifloxystrobin, pyraclostrobin+boscalid, and 

azoxystrobin demonstrated greater than 90% mean efficacy value in the first 

spraying program in 2017, whereas fungicides with active ingredients such 
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as iprodione, thiophanate-methyl, and cyprodinil+fludioxonil demonstrated 

less than 90% mean efficacy value. During the first spraying program in 

2017, no phytotoxic damage to pistachio fruits was observed. Table 7 shows 

the disease severity and percentage efficacy values for the three applications 

made during the second spraying program in 2017. 

Table 7. Performance of the second spraying program against panicle and 

shoot blight disease in 2017. 

Active ingredient and  

Trade name 

Iteration Disease severity 

(%) 

Efficacy (%) 

 

Azoxystrobin 250 g.L-1 

(Bendis®) 

1 3.57 93.84 

2 3.57 91.17 

3 4.29 91.93 

4 4.29 91.80 

Mean   3.93b 92.18 

Pyraclostrobin+Boscalid 

(Bellis®) 

 

1 1.43 95.38 

2 2.86 94.11 

3 1.43 96.77 

4 2.14 95.08 

Mean   1.97a 95.33 

 

Trifloxystrobin % 50 

(Flint® WG 50) 

 

1 1.43 95.38 

2 1.43 97.05 

3 1.43 96.77 

4 0.71 98.36 

Mean   1.25a 96.89 

Iprodione % 50 

     (Koruval® WG 50) 

1 3.57 92.30 

2 3.57 92.64 

3 4.29 90,32 

4 5.00 88.52 

Mean   4.11b 90.94 

Thiophanate-methyl % 70 

(Sumitop® WG) 

1 4.29 90.76 

2 5.00 89.70 

3 5.00 88.70 

4 2.86 93.44 

Mean   4.29b 90.65 

Cyprodinil+Fludioxonil 

(Switch® 62.5 WG) 

1 3.57 92.30 

2 4.29 91.17 

3 4.29 90.32 

4 4.29 90.16 

Mean   4.11b 90.98 

Control 

1             44.29 -- 

2             51.43 -- 

3             41.43 -- 

4             47.14 -- 

 
Mean             46.07c  

       Values within the same letter are not significantly different according to Duncan Multiple Range Test (P= 0.05). 

Fungicides containing trifloxystrobin, pyraclostrobin+boscalid, and 

azoxystrobin ingredients exhibited greater than 90% mean efficacy value in 

both the first and second spraying programs in 2016 and 2017, whereas 

fungicides containing thiophanate-methyl and cyprodinil+fludioxonil 
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ingredients exhibited greater than 90% mean efficacy value only in the 

second spraying program in 2016 and 2017 (Fig. 3).  

       

Figure 3. Efficacy of spraying programs on panicle and shoot blight 

disease. A) Control plant B) Fungicide treated plant according to program 

Discussion 

Our research found that two different spraying programs for the 

control of panicle and shoot blight disease in pistachios had a field efficacy 

of more than 90%. Producers reported that fungicide reduced panicle and 

shoot blight incidence from 75% to 100% in untreated trees to less than 1% 

in treated trees (Gianessi and Williams, 2011). According to Michailides et 

al. (2014), producers can be successful in disease control if applications are 

timed to infection periods. Adaskaveg et al. (2017) suggested that the 

efficacy of fungicides to be applied during the dormancy period was 

inconclusive, but that the initial spray application should have been 

administered once at flowering. During the early flowering period, it was 

suggested that the first application of a fungicide mixture containing 252 g 

kg-1 boscalid and 128 g kg-1 pyraclostrobin could be used against panicle and 

shoot blight disease (Anonymous, 2015). During the summer, panicle and 

shoot blight disease was controlled by two or three applications of fungicides 

containing strobilurin, azoxystrobin, pyraclostrobin, or trifloxystrobin active 

ingredient, according to a study conducted in the United States (Anonymous, 

2009). It was determined that trifloxystrobin, pyraclostrobin + boscalid, and 

azoxystrobin ingredients had mean efficacy values greater than 90% in both 

2016 and 2017 spraying programs. Fungicides containing trifloxystrobin, 

azoxystrobin, and pyraclostrobin+boscalid active ingredients, which had an 
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efficacy value of more than 90% in both spraying programs against the 

panicle and shoot blight disease, have protective and systemic properties and 

have been used against various diseases in Turkey and numerous other 

nations (Biçici, 2009; Michaillides et al., 2005; Michailides, 2008). It has 

been reported that the same class of plant protection products has been 

effective against the panicle and shoot blight disease in Pistachio 

(Michaillides and Morgan, 2004; Michaillides, 2008). Under field 

conditions, the fungicide containing the active ingredient chlorothalonil that 

was used to control the panicle and shoot blight disease in Pistachio caused 

phytotoxic damage to fruits during both the first and second spraying 

programs. Michailides and Morgan (2004) reported that the fungicide 

containing the active ingredient chlorothalonil used in California to treat 

panicle and late blight disease caused brown-red phytotoxic damage to fruit. 

CONCLUSION 

This was the first attempt to determine the effectiveness of the 

spraying program and the efficacy of fungicides in Turkey against 

Botryosphaeria infections in pistachios. As a result, five chemical 

applications were made in the first spraying program based on the phenology 

of the plant, and three chemical applications were made in the second 

spraying program based on the biology of the pathogen. The mean efficacy 

of both spraying programs exceeded 90%. Similar protective and curative 

effects were obtained with fewer applications in the second spraying 

program compared to the first. Thus, it was determined that the second 

spraying program, which included the pathogen's biology, could be 

recommended due to the reduced chemical application. In addition, 

fungicides containing the active ingredients trifloxystrobin, azoxystrobin, 

and pyraclostrobin+boscalid demonstrated high efficacy against panicle and 

shoot blight disease in the pistachio-producing regions of the Mediterranean 

Region. Therefore, these three distinct active ingredients should be included 

in the license-based experiments against panicle and shoot blight disease in 

Turkish pistachios. 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ PAMUK 

ALANLARINDAKİ ENTOMOLOJİK 

SORUNLAR  

Erol BAYHAN1,  Selime ÖLMEZ BAYHAN2 

GİRİŞ 

Latince adı Gossypium hirsutum L. olan pamuğun dünyada yaklaşık 

olarak 7 milyon yıl kadar önce görüldüğü, pamuktan ilk kumaş yapımının ise 

yaklaşık 5.500 yıl kadar önce yapıldığı eski kanıtlardan anlaşılmaktadır. 

İndus vadisinde yapılan Arkeolojik çalışmalardan yaklaşık 5.000 yıl önceye 

ait olduğu tahmin edilen pamuklu iplik ve pamuklu kumaş parçaları elde 

edilmiştir. Pamuğun İndus vadisinden Mezopotamya’ya buradan da Eski 

Mısır’a geldiği düşünülmektedir (Anonim, 2015).  

Pamuk insan yaşamında ve kültüründe önemli yere sahiptir. Pamuk 

bir insan dünyaya geldiğinde merhaba diyerek karşılamakta ve dünyadan 

ayrılırken de yalnız bırakmaz. Yani pamuk için “Dünyaya geldinizde size 

merhaba, öldüğünüzde de size güle güle der” söylenebilir.  

Günümüzde birçok ülkede tarımı yapılan önemli bir endüstri bitkisi 

olan pamuk, birçok ülkenin ekonomisi için stratejik durumdadır. Dünyada 

2020/2021 yılında 32.6 milyon ha alanda toplam 26.2 milyon ton pamuk 

üretildiği, en çok üretim yapan ülkeler Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, 

Pakistan ve Avustralya sıralandığı görülmektedir (Anonim, 2022). Ülkemiz 

dünya lif üretiminde Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, Özbekistan ve 

Pakistan’dan sonra 7’inci sırada yer almaktadır (Anonim, 2022). Ülkemizde 

2019 itibariyle 478 bin hektar alanda 2 milyon 200 bin ton kütlü ve 814 bin 

ton lif pamuk üretiminin olduğu rapor edilmiştir (Anonim, 2020). Pamuk 

tarımının geniş alanlarda yapıldığı bölgeler başta Güneydoğu Anadolu 

1Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, erolbayhan@gmail.com 
2Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, solmezbayhan@gmail.com 
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Bölgesi olmak üzere Çukurova ve Ege Bölgesi’dir. Son yıllarda ülkemizde 

yetiştirilen pamuğun yaklaşık %50-60’ı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

yapılmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında birçok sebep sıralanabilir. 

Özellikle Çukurova Bölgesi’nde uzun yıllar gereksiz ve bilinçsiz pestisit 

kullanımı sonucu doğal dengenin bozulması ve buna bağlı olarak da üretim 

maliyetlerinin artması sonucu üreticiler özellikle 1990’lı yıllarda pamuk 

ekiminden vazgeçmeye başlamışlardır.   

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Atatürk barajının devreye 

girmesiyle ve 1995 yılından itibaren yıldan yıla sulama alanların artmaya 

başlamasıyla birlikte tarımsal ürün deseninde de değişiklikler oluşmuştur. 

Harran’da sulama imkânlarının artmasına bağlı olarak 1999 yılında tarımsal 

alanların yaklaşık %93’ünde pamuk üretimi yapılmıştır. Özellikle pamuk 

ekim alanların Harran ve Bismil başta olmak üzere kısa sürede Şanlıurfa, 

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt illerinde pamuk ekim alanlarının 

genişlediği görülmüştür. Bismil ve Harran’daki pamuk üreticileri 90’lı 

yıllardan beri ortaya çıkan entomolojik sorunlara (Örneğin yeşilkurt, thirips, 

kırmızıörümcek) karşı pestisit kullanmaya başlamışlardır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen pamuk alanlarında 2010 yılına kadar 

bölgedeki pamuk üretim sezonunda bazı pamuk tarlalarda sadece 1 ilaçlama 

(Harran ve Bismil hariç) ile sezon sonlandırılırken çoğunlukla hiç ilaçlama 

yapılmadan yaklaşık olarak bir dönümden 300 ile 600 kg arasında verim 

alındığı bilinmektedir. Ancak 2010 yılında dikenlikurt bölgede epidemi 

yapmış ve bu durumdan üreticiler olumsuz etkilenmişlerdir. Dikenlikurdun 

zarar yaptığı tarlalarda pamuk veriminin100-150 kg/da arasında aldıklarını 

belirten üreticiler olduğu gibi oluşan ağır zarardan dolayı bazı tarlalarda 

%100 oranında zararların olduğu görülmüştür. İlk kez tüm 

bölgedekipamuküreticileri 2011 yılında bir önceki yılın oluşturduğu endişe 

ve korkulardan dolayı pamuk zararlılarına karşı Ekonomik Zarar Eşik (EZE) 

değerlerine bakılmaksızın ilaçlama yaptıkları görülmüştür. Harran’da 1998 

yılındaki yeşilkurt salgınından daha çok zararın 2010 yılında Dikenlikurt 

tarafından meydana gelmesiyle birlikte özellikle 2011 yılından itibaren 

pamuktaki ilaçlama sayısı bölge çapında en az 1 ilaçlama şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. İlaçlama sayısı 2011-2022 üretim sezonlarında maalesef 

artış göstermiştir. Örneğin 2018 yılında bazı ilçelerde (Siverek, Harran, 

Viranşehir, Bismil, Çınar) pamukta sadece yaprakbitine karşı en az 1 

ilaçlama yapılmıştır. Son yıllarda pamuk alanlarında yer yer yapılan ilaçlama 
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sayıları tüm sezon boyunca bölgede ortalama 2 ilaçlamadan fazla olduğu 

görülmektedir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk üretim alanlarında çeşitli bitki 

koruma sorunları ortaya çıkmaktadır. Üreticilerin ilk önce başvurduğu 

mücadele yönteminin başında kimyasal mücadele gelmektedir. Kimyasal 

mücadele kararını verirken yaklaşık %70 ilaç bayilerine danıştıkları 

bilinmektedir (Bayhan ve Kaplan, 2017; Kaplan ve Bayhan, 2017). Bilinçsiz 

ve gereksiz yapılan kimyasal uygulama, GAP Bölgesinde doğal dengeyi 

olumsuz etkilemiş olup özellikle doğal düşmanların baskısını azaltmıştır 

(Bayhan ve ark., 2015; Bayhan ve Ölmez Bayhan, 2018; Kurt ve Bayhan, 

2019).  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında ekonomik açıdan çok 

önemli olan bazı zararlıların tanınması, biyolojisi, zarar şekli ve mücadelesi 

hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.  

Pamukta Thirips (Thrips tabaci Lindeman) (Thysanoptera: 

Thripidae) Tanımı, Biyolojisi, Zarar Şekli ve Mücadelesi 

Pamukta önemli bir zararlı olan Thrips özellikle bitkinin erken 

döneminde ekonomik açıdan önemli verim kayıplarına sebep olmaktadır. 

Erginler yaklaşık olarak 0.8-1.2 mm boyunda olup, renkleri açık sarı-

esmerimsi renktedir. Vücutlarının şekli silindir şeklinde ve abdomen 

sonlarına doğru incelenerek son bulmaktadır. Kıl şeklinde ve 7 segmentli 

kısa antenlere sahiptir. Kanat kenarlarında kirpik şeklinde görünen saçaklı 

çıkıntılar bulunmaktadır. Yumurtalar yaklaşık 0.3 mm boyunda, beyaz 

renklidir. Bir dişi yaklaşık 30-80 adet yumurta bırakmaktadır. 

Yumurtalardan çıkan birinci nimf beyaz renkte olup ileriki biyolojik 

dönemlerde açık sarıdan kahverengi renklerde olabilir. Yumurtalarını 

konukçu bitkinin alt kısmından doku içerisine teker teker veya küçük gruplar 

halinde bırakmaktadır. Ortamın iklim koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 

günde yumurtalar açılmaktadır. Thirips iki nimf dönemi geçirdikten sonra 

prepupa ve pupa dönemlerini toprak içerisinde tamamladıktan sonra ergin 

hale geçerler. Kışı ergin halde çeşitli konukçu bitkilerde geçirirler. 

Genellikle şubat-mart aylarında yabancı otlarda görülmeye başlarlar. Yabani 

floranın kurumaya başlamasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

iklim koşullarına bağlı olarak genelde Mayıs ile Haziran aylarında pamukta 

önemli zararların ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar. Ülkemizde yaklaşık 
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4-6 döl verir. Nimf ve erginlerin yapraktaki emgi sonucuyla verim 

kayıplarına neden olmaktadır. Zarar görmüş yaprakların alt kısımları güneşe 

doğru tutulduğunda gümüşi renkteki simptonların oluştuğu görülür. 

Pamuğun normal gelişimi etkileyen T. tabaci pamuk hasadında gecikmelere 

ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle de kurak geçen pamuk 

yetiştirme mevsimlerinde zarar daha önemli olmaktadır (Zimmerman, 1948; 

Clausen, 1978; Shelton and North, 1987; Özgür, 1992;). 

Polifag bir zararlı olan T. tabaci’nin bölgede birçok önemli doğal 

düşmanlarının olduğu bilinmektedir. Kimyasal mücadelenin dışındaki 

yöntemlerin üreticiler tarafından mutlaka uygulanabilir olan yöntemlerin 

izlenmesi gerekir. Örneğin yaprakları tüysüz ve erkenci çeşitler tercih 

edilmelidir. Pamuğun ilk suyu verme zamanı iyi tespit edilmelidir ve 

genellikle bu ilk suyun pamuk ekiminden 39 gün sonrasına denk 

getirilmelidir. Toprakta pupa oldukları için özellikle birinci çapanın ve fide 

seyreltme işlemlerinin geciktirilmemelidir.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki pamuk alanlarında erken 

dönemde Thiripslerin zararı çok önemlidir. Ekonomik Zarar Eşiği (EZE) 

yaprak başına ortalama 1 adet birey olduğu zaman gerek ilaç bayileri gerekse 

teknik elemanlar ilaç tavsiyelerinde bulunmaktadırlar. Bu durumun mutlaka 

tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Zira Thiripsin EZE 1 adet birey 

olduğu için bölgede yapılan ilaçlama sayısı yıldan yıla artış gösterdiği 

görülmektedir. Thiripslerin pestisitlere çabuk dayanıklık gösterdiği 

bilinmektedir. Özellikle bölgedeki gereksiz ve bilinçsiz ilaçlamaların doğal 

düşmanlar üzerine olumsuz etki gösterdiği dolayısıyla doğal düşmanların 

pamuğun orta dönem zararlarını baskı altına almasında olumsuz etki 

gösterdiği düşünülmektedir.  

Pamuk Yaprakbiti (Aphis gossypii Glover) (Hemiptera: 

Aphididae) Tanımı, Biyolojisi, Zarar Şekli ve Mücadelesi 

Pamukta önemli bir polifag zararlı olan Aphis gossypii halk arasında 

zenk, ballık, gezo, pöseron gibi isimlerle bilinmektedir. Zararlı yaklaşık 

olarak 1-2 mm boyunda, açık sarı yeşilden kahverengi siyah renk aralığında 

görülmektedir. Ergin öncesi dört nimf döneminden oluşmaktadır. Özellikle 

dorso-laterale yerleşmiş bir çift corniculus adını alan mum borucuklarına 

sahiptir. Eşeyli ve eşeysiz olarak ürediği bilinen Pamuk yaprakbiti ülkemizde 

yaklaşık 22 döl vermektedir. Özellikle genç pamuk fidelerinin uç tepe 
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kısımları ile genç yapraklarda bitki özsuyunu emerek bitki gelişimini 

olumsuz etkilemektedir. Bitkide oluşan gelişim geriliği de hasatta gecikme 

ve verim kayıpları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Zararlı popülasyonunun 

yoğun olması durumunda fumajine de sebep olmaktadır. Pamuk yaprağı içe 

doğru kıvrılmışsa yaprağın alt kısmında Pamuk yaprakbiti bireylerine 

rastlanılmaktadır (Goff and Tissot, 1932; Özgür, 1992; Webb and Linda, 

1992; Watt and Hales, 1996).  

Bölge pamuk üreticileri A. gossypii ile mücadelede hemen kimyasal 

mücadeleye başvurmaktadır. Elbette bilinçsiz ve gereksiz yapılan ilaçlama 

doğal dengeyi olumsuz etkilemektedir. Pestisit kullanımının son çare olarak 

başvurulması gereken bir metot olmasına rağmen, üreticiler tarafından 

başvurulan ilk metot olması düşündürücüdür. Bölgede etkili ve baskın birçok 

doğal düşman bulunmasına rağmen üreticilerin bunu fark etmemesi hatta 

bunları zararlı böcek olarak bilmesi çok üzücü bir durumdur. Pamuğun erken 

ve orta döneminde karşılaşılan bu zararlı ile kimyasal mücadeleye 

başvururken mutlaka zararlının EZE’ne dikkat edilmelidir. Ayrıca özellikle 

erken dönemde gereksiz yapılacak bir ilaçlama doğal dengenin bozulmasına 

neden olur. Üreticilerin geç ekim, dengesiz sulama ve aşırı gübrelemeden 

kaçınmaları gerekir. Ayrıca duyarlı pamuk çeşitleri tercih edilmemelidir. 

GAP bölgesinde çok sayıda etkili doğal düşmanların bulunduğu 

bilinmektedir. Özellikle son yıllarda GAP’ta sadece Pamuk yaprakbitine 

karşı ilaçlama sayısı birin üzerine çıkmıştır. Üreticiler tarafından rastgele ve 

bilinçsiz ilaçlama yapılmaya devam edilirse bu zararlıya karşı yapılacak 

ilaçlama sayısının yıllık bazda çok daha yüksek sayılara çıkabileceği 

unutulmamalıdır. Ayrıca pestisitlere çabuk dayanıklık gösteren bir zararlı 

olduğu kesinlikle bilinmelidir.  

Pamukta Kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) (Acarina: 

Tetranychidae) Tanımı, Biyolojisi, Zarar Şekli ve Mücadelesi 

Pamuklarda erken ve orta dönemde görülen Kırmızıörümcek bireyleri 

yeşilimsi, sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil renktedir. Dişi 

bireylerin vücut uzunluğu0.3-0.5 mm, genişliği ise 0.2-0.3 mm arasındadır. 

Dişiler yaprak altlarında ördükleri ağların içerisine daha çok ana damarlara 

yakın yerlere yumurtalarını tek tek bırakırlar. Bir dişi 50-150 adet yumurta 

bırakabilir. Normal koşullarda 1 dölünü 19 günde tamamlayabilir. Yılda 

yaklaşık 10-20 döl verdiği görülmektedir (Tuttle and Baker, 1968; Johnson 



İstilacı Zararlı Türler ve Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar 

300 

and Lyon, 1991; Özgür, 1992; Metcalf and Metcalf, 1993; Osborne et al., 

1995; Liburd et al., 2007). GAP bölgesindeki pamuk alanlarında 

Kırmızıörümceklerin en çok popülasyonlarının artış gösterdiği aylar 

Temmuz ve Ağustos ayları arasındadır. Ancak erken dönemde de bazı 

yıllarda ve yerlerde pamuklarda önemli zararlar verdiği görülür. Havaların 

serinlemesi ve çiğin düşmesi popülasyonları olumsuz etkileyen faktörler 

olarak bilinir. Sıcak ve kuru havalar ise zararlının popülasyon artışlarına 

neden olmaktadır. Zararlının yaprak altlarında ana damar yakınlarında emgi 

yapmak suretiyle beslendikleri yerler önce sararır sonrada bu yerler 

kızarmaya başlar. Yapraklardaki kızarıklar içten dışa doğru olmaktadır. 

Yaprağın bir bölümünde veya tamamında kızarıklıklar görülebilir. GAP 

bölgesinde pamuk alanlarında Kırmızıörümceğin etkili doğal düşmanları 

bulunmaktadır. Rastgele ve bilinçsiz olarak yapılan ilaçlamalar doğal 

dengeyi etkilediği için erken dönemde Kırmızıörümceğe karşı pestisit 

uygulamalarına son derece dikkat edilmelidir.  

Pamukta Yaprakpireleri (Empoasca decipiens Paoli ve 

Asymmetrasca decedens (Paoli)) (Hemiptera: Cicadellidae) 

Tanımı, Biyolojisi, Zarar Şekli ve Mücadelesi 

Yaprakpiresi erginleri genellikle 3 mm boyun, yeşilimsi sarıdan griye 

kadar değişen renktedirler. Erginlerin ön kanatlarının rengi daha belirgindir. 

Arka kanatlar ise renksizdir. Yumurtaları yaklaşık 1.0 mm boyunda, kirli 

beyaz renktedir. Yumurtalarını yaprak altlarına ana damar etrafındaki doku 

içerisine bırakır. Genellikle yaprak altlarına ve saplara bırakır. İklim 

koşullarına bağlı olarak yaklaşık 3-10 günde açılmaktadır. Yumurtadan 

çıkan nimfler erginlere benzer olup, oldukça hareketlidirler. Boyutları 

yaklaşık 2.5 mm boyutlarında ve sarımtırak yeşil renktedirler. Ergin 

oluncaya kadar 5 nimf dönemi geçirirler (Özgür, 1992). Nimf ve erginler yan 

yan yürümeleriyle hemen tanınırlar. Erginler yumurtalarını genç sürgün, 

yaprak sapı ve yaprak damar dokuları içerisine bırakırlar (Raupach et al 

2002, Backus et al 2005; Darwish, 2018). Bir dişi birey günde ortalama 1-3 

adet olmak üzere 16-18 adet yumurta bırakır. Ergin öncesi dönemleri 

ortalama 13-14 günde (Darwish, 2020), toplam gelişme süresini ise yaklaşık 

20-30 günde tamamlar. Ülkemizde yılda yaklaşık 8 döl verebilmektedir. 

Yaprakpiresi (Empoasca decipiens) pamuğun dışında birçok kültür bitkisi ve 

yabancı otlarda beslenebilen polifag bir zararlıdır (Gunthart, 1971; Nielsonet 

al., 1990; Schmidt and Rupp, 1997; Demirel ve Yıldırım, 2008). 
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Yaprakpirelerinin popülasyonlarını toz, rüzgâr ve yağmur gibi faktörler 

olumsuz etkiler. Genellikle pamuk yapraklarının alt yüzeyinde beslenirler. 

Emgi yaptığı yerde salgılamış oldukları sıvılar bitkide toksik etki 

gösterdikleri için floem dokusundaki hücrelerde hipertrofi meydana 

getirirler. Bu durumda da bitki özsu taşınmasında tıkanıklıklar meydana 

gelmektedir. Ayrıca Yaprakpirelerin sokup emdiği yerlerde renk 

değişiklikleri ortaya çıkar. Yaprak yüzeylerinde dıştan içe doğru önce beyaz 

olan yerler zamanla sararır daha sonra da kızarır. Yaprakta oluşan 

kızarıklıklar dıştan içe doğru oluşur. Bu tip zarar görmüş yapraklar ve 

taraklar zamanla yere düşer. Yaprakpirelerin beslenmeleri sonucunda bitki 

gelişiminde durgunluk göze çarpar (Özgür, 1992).  

Yaprakpireleri pamuk alanlarında erken, orta ve geç dönemlerde 

görülmekle birlikte daha çok erken ve orta dönemlerde görülür. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında erken dönemde bazı yıllar önemli 

popülasyonlar oluşturabilir. Üreticilerin zararlı ile mücadeleye karar 

vermede mutlaka dikkatli olması lazım. EZE değerine, Thrips ve Pamuk 

yaprakbiti durumuna ve elbette doğal düşmanın yoğunluğuna dikkat etmeli 

gerekiyorsa son çare olarak pestisit uygulayabilir. Ancak erken dönemde 

yapılacak bilinçsiz ve gereksiz bir ilaçlama özellikle doğal düşmanları 

olumsuz etkileyeceği için üreticilerin son derece dikkatli olması 

gerekmektedir. Kimyasal mücadele metodundan başka ve ilk önce yapılması 

gereken önlemler ve mücadele yolları bulunmaktadır. GAP bölgesinde 

özellikle erken dönemlerde zarar yapmaya başlayan yaprakpireleri özellikle 

temmuz-ağustos ayları arasın yüksek popülasyonlara ulaştıklarında üreticiler 

tarafından pestisit uygulanmaktadır. GAP bölgesinde Yaprakpirelerin 

popülasyonlarını baskı altında tutma potansiyelinde olan önemli predatörler 

bulunmaktadır. Özellikle yaprakpireleri tüysüz çeşitleri tercih ettikleri için 

pamuk çeşitleri seçilirken bu durum mutlaka göz önüne alınmalıdır.  

Pamukta Yeşilkurt (Helicoverpa armigera Hübn.) (Lepidoptera: 

Noctuidae) Tanımı, Biyolojisi, Zarar Şekli ve Mücadelesi 

Erginlerin ön kanadında biri böbrek diğeri daire şeklinde iki benek 

şeklinde leke bulunur. Yumurtadan çıkan larvalar önce saydam yeşil gri 

arasında daha sonra yeşil kahverengi arasındadır. Larvanın vücudu üzerinde 

biri dorsalde ikisi de latarelde olmak üzere toplamda üç uzunlamasına şerit 

bulunur. Vücut üzerindeki kıllar belirgin ve uzundur. Bu özellikleriyle 
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kolayca Spodoptera exigua (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)’dan ayırt 

edilebilir. Pupa dönemine girmeden önce 6 larva dönemi geçirir. Pupa açık 

kahverenginde ve 15-18 mm uzunluğundadır. Yumurtaları 0.5 mm çapında 

ve üzerinde belirgin 24 radial oluklara sahip, kubbe şeklindedir. İlk 

bırakıldıklarında açık ve parlak renktedir. Yumurtalar açılmaya yakın 

renkleri koyulaşır ve çevresinde bir bant göze çarpar (Özgür, 1992).  

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Helicoverpa armigera dişileri iklim 

koşullarına göre değişmekle birlikte genellikle Nisan ayından itibaren 

görülmeye başlar (Akyıldız ve Bayhan, 2018). Bir dişi ortalama 300-3000 

adet yumurta bırakır. Yumurtalarını pamuğun taze yaprak, sürgün, uç 

yapraklar, tarak veya diğer generatif organların üzerine tek tek veya küçük 

gruplar (popülasyon yüksekse) halinde bırakır. Yumurtaların açılma süresi 

2-8 gün arasındadır. GAP bölgesinde 3-4 günde bırakılan yumurtalar açılır. 

Pupa dönemine kadar 6 larva dönemi geçirir. Birinci larva yumurtanın 

bırakıldığı yerde veya yakınında beslenmeye başlar. Daha sonra tarak ve 

elmalara geçer. Larvalarda kannibalizm görülebilir. Larvanın gelişimi 

ortalama 15-23 gün arasında tamamlar. Toprakta pupa olur. Pupa süresi 

ortalama 6-7 gün sürer. Bir dölünü yaz aylarında tahmini 25-45 günde 

tamamlar. GAP bölgesinde 3 dölü pamukta olmak üzere toplamda 5 döl 

verdiği tahmin edilmektedir.  

Yeşilkurt genellikle generatif organlarda zarar yapar. Larvalar pamuk 

bitkisinin üst kısmından alt kısmına doğru hareket ederek tarak, çiçek ve 

elmalarda (açılmamış koza) beslenirler (Özgür, 1992). Larvanın beslendiği 

çiçeklerden koza oluşmaz. Kozalarda beslendiğinde de kozalar açılmaz ve 

zamanla kuruyup yere dökülürler. Zarar gören taraklar yere dökülür. Polifag 

bir zararlı olan H. armigera dünyada ve ülkemizde önemli bir pamuk 

zararlısıdır.  

Zararlıyla mücadelede pestisit kullanmadan önce diğer mücadele 

metotlarına öncelik verilmelidir. Hasattan sonra tarlanın geciktirilmeden 

sürülmesi gerekir. Gossypol oranı yüksek pamuk çeşitleri tercih edilmelidir. 

Kimyasal mücadele yapılmasına karar verirken, doğal düşmanların olumsuz 

etkilenmemeleri için öncelikle bilinçli ve zararlının EZE değerine dikkat 

edilmelidir.  
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Pamukta Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.) (Lepidoptera: 

Noctuidae) Tanımı, Biyolojisi, Zarar Şekli ve Mücadelesi 

Ergin bireylerde ön kanatlar ilkbaharda yeşil, yaz sonu ve sonbaharda 

ise sarı renkte olup, arka kanatlar ise ipek beyazımsıdır. Erginler dinlenme 

halinde kanatları vücutlarına doğru ve çatı şeklindedir. Ergin ömrü ortalama 

7-12 gün arasındadır. Larvanın vücut rengi gri yeşil kahverengi renktedir. 

Vücudun üzerinde sarı noktalar bulunur. Ayrıca sırtta kısa dikenimsi kıllara 

sahiptir. Larva dönemi uygun iklim koşullarında ortalama 7-15 gün arasında 

sürer. Beş larva dönemi geçirdikten sonra pupa dönemine geçer. Pupa süresi 

uygun iklim şartlarında 7-10 gün arasındadır. Yumurtaları tencere şekline 

benzetilmekte ve parlement mavisi rengindir. Kışı larva veya pupa olarak 

bitki artıkları arasında geçirir. Yumurtalarını genellikle tepe sürgünlerine, 

taraklara, genç yapraklara, saplara, çiçek ve sezon sonlarına doğru genç 

kozalara bırakırlar. Bir dişi birey ömrü boyunca ortalama 80-300 adet 

yumurta bırakır. Bir dişi yaklaşık bir hafta içerisinde 200 adet yumurta 

bırakabilir. Yumurtalar iklim koşullarına bağlı olarak 3-4 günde açılır. 

Ülkemizde 4-5 döl verir. Dikenlikurt sürgün, tarak, çiçek ve kozada zarar 

yapar (Arain, 1974; Özgür, 1992; Chang et al., 2002). Orta dönemde 

sürgünlerdeki beslenmesi sonucu hafif rüzgar esintilerinde bile dalların 

kırılmalarına sebep olur. Dikenlikurdun asıl zararı kozalarda oluşturduğu 

bilinmektedir. Çünkü dikenlikurt zararına uğrayan koza hiç açılmaz. 

Genellikle orta ve geç dönem zararlısıdır. Ancak özellikle geç dönemdeki 

zarar pig yaptığı 2010 yılında GAP bölgesinde pamuklarda %100 oranında 

(Örneğin Nusaybin’de bazı tarlalarda görülmüştür) zarar yaptığı 

bilinmektedir. Pamuk üreticilerinin bu zararlıyla mücadele en önemsemesi 

gereken tedbirlerin başında hasattan sonra pamuk saplarının tarlada veya köy 

evlerinin önünde yığın şeklinde bekletilmesidir. Çünkü pamuk sap 

yığınlarının arasında kışı geçiren bireyler ertesi yıla bulaşıklık kaynağı 

olarak görev yaptıkları için bölgedeki dikenlikurt zararı her yıl az veya çok 

görülmektedir. Pamuk ekimi geciktirilmemelidir. Geç sulamalardan 

kaçınılmalıdır.   

Pamukta Beyazsinek (Bemisia tabaci Gen.) (Hemiptera: 

Aleyrodidae) Tanımı, Biyolojisi, Zarar Şekli ve Mücadelesi 

Beyazsinek ergin bireylerin boyu yaklaşık 1.0 mm, genel görünüşleri 

beyaz renkte, dinlenme halinde kanatları çatı (ters V) şeklinde, gözleri 
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kırmızı renktedir. Yumurtaları muz şekline benzer ve sapçık ile konukçu 

bitkiye tutturulur. Yumurta çapı yaklaşık 0.2 mm çapındadır. Yumurtadan 

çıkan larvalar yaklaşık ilk sekiz saat hareketli olup, daha sonra konukçunun 

uygun bir yerinde sabitlenir. Birinci dönem larvalar 0.3 mm kadar 

büyüyebilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü larva dönemleri sabit olup 

stiletlerini yerleştirdikleri yaprağın dokusundan besini emerek beslenirler. 

Dördüncü larva dönemlerine pupa ismimi de verilir. Pupa dönemlerinde 

kırmızı renkli gözler belirgindir (Azab et al., 1971; Butler et al., 1983; Özgür, 

1992).  

Genellikle yaprak altlarına tek tek veya küçük gruplar halinde bir 

sapçık yardımıyla bırakılan beyazsinek yumurtaları ortam sıcaklığına göre 

değişmekle birlikte ortalama 4-7 gün içerisinde açılmaktadırlar. Yumurtadan 

çıkan birinci nim dönemlerinin başı hareketli daha sonra uygun bir yer 

bulduklarında sabitlenirler. Birinci larva döneminden dördüncü döneme 

kadar aynı yerde stiletiyle bitki dokusunu sokup bitki özsuyunu emerek zarar 

oluştururlar. Larva ve ergin dönemleri bitki özsuyundan beslenirler. Açılmış 

kozalarda fumajine sebep olurlar. Renkleri siyahlaşmış pamuğun piyasa 

değeri düşmektedir. Ayrıca virüs vektörlüğü de yaptığı bilinmektedir. 

Ülkemizde pamuklarda herhangi bir önemli virüs hastalığı bildirilmemiştir. 

Ortamın nispi nemi %60 ve üzeri olduğunda popülasyonlarında artış 

olmaktadır. Ortam sıcaklığı 14 °C’den aşağı olduğunda dişiler yumurta 

bırakmayı keserler. Polifag bir zararlı olan B. tabaci’ninülkemizde 9-10 

arasında döl verdiği kabul edilmektedir.  

Bemisia tabaci’nin mücadelesi oldukça zordur. Uygulanan pestisitlere 

çabuk dayanıklık geliştirmesi mücadelesindeki zorlukların başında 

gelmektedir. Ortamın nispi nemi %60’ın altında düştüğünde ve sağanak 

yağışlar olduğunda zararlının popülasyonunu azaltıcı etki gösterdiği 

bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde B. tabaci’nin etkili predatör ve 

parazitoidleri mevcuttur. Bu zararlıya karşı başarılı biyolojik mücadele 

çalışmaları bulunmaktadır.  

Pamuğun ekonomik açıdan önemli ana zararlılarından biri olan B. 

tabaci GAP Bölgesi’nde son yıllarda özellikle Harran, Bismil ve Çınar’da 

zaman zaman ağustos ayı içerinde popülasyonlarında artış gösterdiği 

bilinmektedir. 2019-2020 yıllarında Harran’da bazı tarlalarda bu zararlıya 

karşı pestisit kullanılmıştır. GAP tamamen sulamaya açıldığında bölgedeki 
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nemin de artacağı dolayısıyla nispi nem ortalama %60’ın üzerine çıktığında 

popülasyonlarında ciddi artışlar beklenmektedir. Bu zararlıya karşı yapılan 

kimyasal mücadele yönteminin dünyada başarılı sonuç vermediği 

bilinmektedir. Bu sebeple ileriki dönemlerde GAP pamuk alanlarında olası 

salgın yapması muhtemel zararlılardan biri olduğu unutulmamalıdır. Bu 

sebeple şimdiden bu zararlıyı kontrol altına alacağı biyolojik mücadele 

etmenlerinin (özellikle predatör ve parazitoidler) üretilmesi gerekmektedir.  
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