
1Bitki Koruma

 BİTKİ KORUMA NEDİR? 

Bitki Koruma; tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde zarara neden olabilecek hastalık 
etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararları 
önlemek ve azaltmak amacıyla yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altına indirebilmek için 
uygulanan yöntemler anlaşılır. Birim alandan daha kaliteli ve yüksek ürün elde edebilmek, ekonomik 
gelir seviyesini yükseltmek bitki koruma ile mümkündür.

Şekil 1-a) Sağlıklı Gül Bitkisi Şekil 1-b) Hastalıklı Gül Bitkisi (Kurşuni küf)

Bitki korumayı çok bilinçli ve uygun yöntemlerle yapmak gerekir. Bu konuda uzman kişi ve kuruluşlardan 
faydalanmak çok önemlidir. Bitki korumada en önemli yöntem kimyasal  (ilaçlı) mücadeledir. Bu 
yöntem hem kısa sürede etkili olması ve hem de masrafının en az olması bakımından önemlidir.

 BİTKİ KORUMADA MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

1.1) KÜLTÜREL MÜCADELE

1.1.1. Kuvvetli ve sağlıklı bitki yetiştirmek, seçilen bu bitkiler zararlılara karşı daha az etkilenir. 

1.1.2. Toprak İşleme, kuvvetli ve sağlıklı bitki yetiştirmek için bitkinin gelişmesini hızlandıran, iyi 
kök sisteminin gelişmesini ve kuvvetli olmasını sağlayan bir kültürel yöntemdir. 

1.1.3. Gübreleme: Dengeli ve uygun bir gübreleme bitkinin daha iyi gelişmesine katkıda bulunur. 
Bu amaçla kullanılan birçok çeşit organik ve kimyasal gübreyi yerinde ve zamanında uygun bitkide 
kullanmak gerekir. 

1.1.4. Seyrek Yetiştirme: Bitkinin havalanması, ışık alması, zararlı ve hastalıklara sık sık yakalanmaması 
ve kuvvetli gelişmesi için gereklidir. 

1.1.5. Sulama ve Drenaj: Bitki fazla su ile az sudan çok etkilenmektedir. Bazı zararlılar su yoluyla 
çoğalmaktadır. Çok su tutan topraklarda yapılan drenaj önemlidir. 
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1.1.6. Temiz Tohum, fide, fidan ve diğer üretim materyalinin kullanılması: Temiz üretim malzemesi 
kullanmak hastalık ve zararlı açısından önemlidir. Yabancı ot tohumu karışık bitki tohumları sağlıksız 
bir gelişmeye yol açar. Üretimde sertifikalı tohum kullanmak çök önemli ve gereklidir. 

1.1.7. Gençleştirme ve Budama: Budama ve gençleştirme budaması bazı bitkilerin kuvvetli 
gelişmelerini ve zararlı ile hastalıktan az etkilenmesine neden olur. 

1.1.8. Kullanılan Alet Ekipman Temizliği: Toprak işleme ve budamada kullanılan aletler başka yerde 
kullanılacaksa mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Böylece zararlı ve hastalığın başka 
bitkiye taşınması engellenmiş olur.

1.1.9. Hasat Zamanının Ayarlanması: Bitkiye fazla zarar verecek ve ürün kaybına neden olacak 
zamanda hasat yapmamak gerekir.

1.1.10. Ekim Nöbeti: Toprakta sürekli aynı bitkilerin yetiştirilmesi toprağın yorgun düşmesine 
neden olabilir. Ayrıca sürekli aynı bitkinin yetiştirilmesi hastalık ve zararlı yoğunluğunu da artırabilir.

1.1.11. Bitki Artıklarının ve Yabancı Otların Yok Edilmesi: Zararlı ve hastalık bulaşmış dalların 
budanıp yok edilmesi sonraki üretim açısından çok önemlidir.

1.2) FİZİKSEL MÜCADELE

Hastalık ve zararlıları uzaklaştırmak ve oluşumunu engellemek 
amacıyla yapılan mekanik yöntemler ile radyasyon ve sıcaklık 
uygulamasıdır. Güneş enerjisi yardımıyla toprağın dezenfekte 
edilmesi. (SOLARİZASYON) ile topraktaki nematodlar ve 
patojenlerin azaltılması sağlanmaktadır. 

1.2.1. Işık Tuzakları: Bazı böceklerde ışığa yönelim vardır. 
Bitkilerin taze sürgün uçları fazla ışık aldığından hazırlanan ışık 
tuzakları buraya yönelen böcekleri yakalamada yardımcı olur. 

1.2.2. Yapışkan Tuzaklar: Yaprak biti, beyaz sinek gibi bazı 
zararlı böcekler sarı yapışkan tuzaklar, tripsler ise mavi yapışkan 
tuzaklar ile kontrol edilebilmektedir. (Şekil 2)

1.2.3. Feromon Tuzaklar: Feromon böcek tarafından salgılanan 
ve karşı cinsin koku kaynağına yönelmesini sağlayan bir kimyasal 
maddedir. Ör: Orman bitkilerinde yazıcı böcekleri yakalamada 
kullanılmaktadır. (Şekil 3)

Şekil 2: Yapışkan Tuzak

Şekil 3: Feromon Tuzak
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1.3) BİYOLOJİK MÜCADELE

Biyolojik mücadele, zararlıların populasyonlarını düşürmek için kimyasal maddeler yerine 
populasyonlarını düşürecek diğer canlıların kullanılmasıdır. Kültür bitkilerinde zararlılar ve yabancı 
otlar aleyhine yaşayan organizmaları kullanmak suretiyle zararlı popülasyonunu ekonomik zarar 
eşiği altında tutmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Predatör: (AVCI)  Zararlı böcekleri yiyenler.

Parazitoid (ASALAK) Zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginleri üzerine ya da içerisine 
yumurta bırakan ve ergin öncesi dönemini onların içerisinde beslenmek suretiyle devam ettiren ve 
böylece ölümlerine neden olan canlılar.

Şekil 4: Yaprak biti avcısı gelin böceği Şekil 5: Trichogramma Yumurta Parazitoiti 

Patojen: Zararlı böcekleri hastalandıranlar.
Vektör: Genel olarak taşıyıcı anlamına gelir. Hastalığın taşınmasını sağlayan böcekler.

1.4) BİYOTEKNİK MÜCADELE

Zararlının biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan bazı yapay ve doğal maddeler 
kullanarak zararlının normal özelliklerini bozmak. 

1.5) GENETİK MÜCADELE

Radyoaktif maddelerle böceği öldürmek veya kısır bırakmak. 

1.6) MEKANİK MÜCADELE

Budamadan sonraki zararlı yumurtası bulaşmış kısımları toplayıp ortamdan uzaklaştırmak yakmak 
veya gömerek yok etmek.
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1.7) KİMYASAL MÜCADELE

Kimyasal madde (ilaç) kullanarak zararlı böcek ve hastalıkların azaltılması veya yok edilmesidir. Bitki 
koruma yöntemleri içerisinde en yaygın ve kısa sürede sonuç veren yöntem kimyasal mücadele  
(İlaçlama ) yöntemidir. Ayrıca verimi artıran en ekonomik yöntemdir. Ürün kaybını azaltır. Hasadı 
kolaylaştırır. Kimyasal (ilaçlı)  mücadelede insan, hayvan ve çevre için çeşitli koruyucu tedbirler 
almak gerekiyor. Kimyasal mücadele ilaçlarına “PESTİSİT ‘de denir. Pestisit, bitkilere zarar veren 
hastalık etmenleri, zararlılar ile yabancı otları öldüren kimyasal bileşikler veya dolgu maddeleri 
kullanılarak yapılan ilaçlardır. Bir pestisitin bitkilere karşı direk kullanılması fitotoksisiteye (bitki 
yeşil aksamına zarar verme) neden olabilir. Bunları daha emniyetli ve güvenli kullanılması için 
bazı yardımcı maddeler ile dolgu maddesiyle karıştırılarak kullanılması gerekir. Bu fiziksel karışıma 
FORMÜLASYON  adı verilir. Kullanılacak ilaç miktarını ölçmek için birim hacim suda etkili madde 
miktarı ile belirleriz. Buna da “DOZ” denilmektedir.

1.7.1 KİMYASAL MÜCADELE İLAÇLARININ (PESTİSİT) SINIFLANDIRILMASI

1.7.1.1. Formülasyon Şekline Göre Sınıflandırma

a) Toz     
b) Wp (Islanabilir toz)                                                                                  
c) Sp (suda çözünen toz)   
d) Ec (Emülsiyon konsantre)  

e) Sc ( Suda çözünen konsantre)                 
f) Mineral yağlar (Yazlık-Kışlık)
g) Zehirli yemler
h) Aerosoller

1.7.1.2. Kullanım Tekniğine Göre

1.7.1.3. İlacın Fiziki Haline Göre

a) Doğrudan(toz)                                                                  b) Granüller.

a) Katı b) Sıvı

1.7.1.4. Kullanıldıkları Hastalık ve Zararlıya Göre 

İnsektisit (böceklere),fungusit (mantari hastalıklara), akarasit (kırmızı örümceklere), herbisit 
(yabancı otlara), mollussisit (sümüklü böcek ve salyangozlara), bakterisitler (bakterilere), rodentisıt 
(kemirgenlere), nematisitler (nematodlara), avesit (kuşlara).

1.7.1.5. Etkilerine Göre 

a) Bitkide : Sistemik, yarı sistemik, sistemik olmayan
b) Zararlıda : Mide (sindirim) zehri, değme (temas), solunum (gaz)
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1.7.1.6. Zararlının Biyolojik Dönemine Göre

a) Yumurtaları öldüren (ovisit)
b) Hem yumurtaları, hem larvaları öldüren,
c) Larvaları öldüren (larvasit),
d) Erginleri öldürenler.

1.7.1.7. Kontrol Ettiği Zararlının Bulunduğu Yere ve Konaklama Durumuna Göre

a) Kültür bitkilerindeki zararlıya karşı kullanılanlar,
b) Orman bitkilerindeki zararlıya karşı kullanılanlar,
c) Ev böceklerine (haşare) karşı kullanılanlar,
d) Depo zararlılarına karşı kullanılanlar.

1.7.1.8. Birleşimindeki Etkili Madde Durumuna Göre

 BİTKİ KORUMA ALANINDA ÇALIŞACAKLARIN 
 BİLMESİ GEREKEN KONULAR 

2.1. İlaçlama Sırasında Kullanılacak Aletlerin Tanıtımı

Tarımsal ilaçların uygulanması sırasında kullanılan aletlere “PÜLVERİZATÖR” denir. Bu aletler hedef 
zararlılar, hastalıklar ile bitkiler (yabancı ot v.b.) ve amaçlara göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin; 
toz ilaçların uygulanması sırasında kullanılan TOZLAYICILAR, sıvı ve toz ilaçların uygulanması 
sırasından kullanılan el, sırt, bahçe, sera tipi pülverizatörler ile kapalı alanlarda kullanılan SİSLEYİCİLER 
bunlardan bazılarıdır. Pülverizatörlerin ayar ve bakımlarının iyi yapılması kullanıldıktan sonra temizliği önemlidir.
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Şekil 6: Pülverizatör Çeşitleri

2.2 İlaçlama Sırasında Kullanılacak Koruyucu ve Yardımcı Malzemelerin Tanıtımı

İlaçlama sırasında bilhassa süspansiyon, emülsiyon ve toz ilaçlarla uğraşanlar açık yer bırakmaksızın 
koruyucu elbise, lastik çizme, şapka kullanmalıdır. Bazı İlaçlar içinse açık havada dahi koruyucu 
gözlük ve maske takılmalıdır. Ayrıca ilaç karışımları hazırlanırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. 
Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir. Hastalıkların teşhisi için “LUP” gibi 
mercekler, topraktaki besin elementleri ile yaprak analizi için POLİETİLEN naylon torbalar ile 
ilaç karışımı hazırlama kapları ve karıştırmak için TAHTA ÇUBUKLAR gibi yardımcı malzemeler 
bulundurulmalıdır. Hastalıklı ve zararlı dalları kesip ortamdan uzaklaştırmak için BUDAMA MAKASI, 
bitkilerdeki yaralanmaları ve aşı yerini kapatmak için AŞI MACUNU ve RAFYA kullanılmalıdır.

2.3 İlaçların Tanıtımı

Bitki Koruma ilaçları taşıma depolama hedef zararlı ve hastalık ile bitki çeşidine uygun özelliklerde, 
çevre ve insan sağlığına uygun halde üretilmek zorundadır. Bu maddelerin kullanıma sunulma şekline 
PEREPARAT denir. Genel olarak “PESTİSİT” olarak da isimlendirilen tarım ilaçları hedefledikleri 
canlı grubuna göre insektisit  (böceklere), fungusit (mantari hastalıklara), herbisit (yabancı 
otlara), akarasit (kırmızı örümceklere), mollussisit (sümüklü böcek ve salyangozlara), rodentisit 
(kemirgenlere), bakterisit (bakterilere) olarak anılmaktadır.

Ayrıca toprakta ve bitki de bulunan makro (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt) 
ile mikro (demir, mangan, çinko, molibden, bakır, bor, klor) elementlerin noksanlığı sonucu oluşacak 
zararları azaltmak ve yok etmek için kullanılan bitki besin elementlerinin (yaprak ve toprakla verilen 
sıvı ve toz karışımlar,gübreler) kullanma amacı şekli ve zamanını çok iyi bilmek gerekir. Uygulamada 
kullanılacak ilacın miktarını ölçmek için birim hacim suda etkili madde miktarı ile belirleriz. Buna 
da “DOZ” denilmektedir. Bitki koruma ilaçları bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı takdirde insan, hayvan 
ve çevre sağlığı için tehlikelidir. Bu nedenle önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Aksi takdirde ilaçların 
etkinliği değişmekte ve bitkilerde fitotoksisite (bitki yeşil aksamına zarar verme) denilen istenmeyen 
zararlar ortaya çıkmaktadır.
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Bitki Korumada Kullanılan İlaçların En Çok Kullanılan Formülasyonları Şunlardır:

1- Su ile seyreltilip kullanılanlar: Sıvı konsantrasyonlar (EC) ve toz konsantrasyonlar (WP)

2- Seyreltilmeden olduğu gibi kullanılanlar: Toz preparatlar (SP), granüller, aeroseller ve fumigantlar.

2.4 İlaçların Depolanması ve Korunmasında Alınacak Önlemler

Zirai mücadele ilaçları konsantre şekilde iken çok tehlikelidirler. Bu ilaçlar daima kilitli bir yerde 
mesken olmayan yerlerde, kapalı odalarda ve dolaplarda saklanmalıdır. Lüzumlu aletlerle koruyucu 
elbiselerde aynı şekilde muhafaza edilmelidir. İlaçlar, gıda maddeleri, hayvan yemleri, mutfak 
malzemeleri, yalak ve giyecekler ile aynı odada asla bulunmamalıdır.

İlaç stokları topaklanma, küflenme (zehirli kepek yemlerinde) yahut bozulmayı önleme açısından 
serin ve kuru yerlerde depolanmalıdır. Hormon ihtiva eden yabancı ot ilaçları tohumluklarla, 
gübrelerle ve diğer zirai mücadele ilaçları ile birlikte depo edilmemelidir.

Kullanma değerliğinde şüphe edilen ilaç artıkları yahut etiketleri kaybolarak cinsi tespit edilemeyen 
ilaçlar ziraat yapılmayan boş bir araziye gömülerek kullanılmaz hale getirilmelidir. İlaçların gömüleceği 
yerdeki çukur betonlanmalı ve yağmur sularının taban suyuna karışması önlenmelidir.

Bitki Koruma ilaçları saklanmaları için orijinal ambalajlarından diğer kaplara (süt ve meşrubat şişeleri, 
testiler v.s.) boşaltılmamalıdır. Bu orijinal ambalajlar diğer başka maksatlar için asla kullanılmamalıdır. 
Bu boş ambalajlar çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır ortada bırakılmamalı ve 
uygun bir şekilde ya kullanılmaz duruma getirilmeli ya da imha edilmelidir. Kâğıt kartonlar ve kâğıt 
torbalar uygun şekilde tarlada yakılmalıdır. Şişeler, cam kaplar ve teneke kutular tahrip edilmeli ve 
derin bir şekilde gömülmelidir.

2.5. İlaçlama Başlamadan Yapılması Gerekenler

2.5.1. Kullanılacak Tarım İlacının Seçimi

Tarım ilacı kullanacak çiftçiler veya kişiler önce problemlerin ne olduğunu teşhis veya tespit etmeli, 
gerektiğinde resmi veya özel sektör teknik uzmanlarının da tavsiyelerini almalıdırlar. İlaç kullanılması 
gerekiyorsa kullanılmalı ancak ekonomik zarar eşiği dikkate alınmalıdır. Kullanılacak ilaçlardan 
aynı biyolojik etkinliği gösteren ilaçlardan temininin mümkün ve güvenli olanın seçimine özen 
gösterilmelidir. Hastalık ve zararlıda kullanılacak ilacın belirlenmesi için gerekiyorsa toprak ve yaprak 
analizleri araştırma kuruluşlarına yaptırılmalıdır.
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İlaç kullanımının gerekli olduğu durumlarda aşağıdaki konularda bilgi edinilmelidir.

a) Temini mümkün, tavsiye edilen ilaçlar,
b) Tavsiye edilen kullanma dozu, uygulama zamanı ve tekrar sayısı,
c) Uygulama metodu,
d) Alınması önemli ve gerekli tedbirler,
e) Birim alanda maliyetinin ne olacağının tespiti,
f) İlacın kullanılacağı bölgede ilaç ilk defa kullanılacak ise veya uygulamasında önemli teknik 
değişiklikler varsa kullanıcıların eğitimi konusu da dikkate alınmalı, gerekirse kullanıcıların eğitimi 
özel ve resmi kurumlarca organize edilmelidir.

2.5.2. İlaç ve Alet Temini

Çiftçiler ve kullanıcılar, kullanılması tavsiye edilen ilacı almalıdır. İlaç satın alınmadan ve kullanmadan 
önce ambalajları üzerindeki etiketi mutlaka okunmalıdır. İlacın ticari ismine, etken maddesine, 
ambalajın açılıp açılmadığına, bakılmalı özellikle akan hasarlı ambalajlı ilaçlar satın alınmamalıdır.
Etiket üzerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ruhsat tarihi ve numarası aranmalı, böylece sahte 
ilaçlara karşı dikkatli olunmalıdır.

2.5.3. İlaç Ambalajı İle İlgili Önemli Noktalar

İlaç ambalajları, formülasyon tipine, formülasyondaki kimyasal bileşiklerin yapısına, satılan miktara 
ve imalatçı ile kullanıcı arasındaki gideceği yolun şartlarına göre özen gösterilerek güvenli bir 
şekilde yapılır. Tüm ilaç ambalajları sızıntı ve kayıpları önleyecek şekilde kapatılmalı açılmış ve kapağı 
kopmuş olmamalıdır. Satın alırken, ilaçlanacak sahaya uygun büyüklükte ambalaj seçilmesi, çok 
büyük ambalajların satın alınmaması gerekir. İmalatçıların ambalajlarından daha küçük ambalajlara 
şişe, torba, teneke v.b. kutulara ilaç aktarılmamalıdır. Etiket üzerindeki kullanma talimatları yeterli 
açıklama yapmıyorsa, ayrıntılı bilgi için prospektüsü okuyarak ilave bilgi edinilmelidir.

2.5.4.İlaçlama Zamanı ve Yönteminin Belirlenmesi

Tarımsal ilaçlamalar yılın her döneminde yapılabilmektedir. Bu kolaylık açısından kışlık, ilkbahar ve 
yaz ilaçlaması olarak sınıflandırılabilir.

2.5.4.1. Kışlık  İlaçlama (15 Kasım-15 Mart): 

Yaprağını döken süs bitkileri ve meyve ağaçlarında yaz aylarında görülmesi beklenen kabuklu bit, 
yaprak biti, kırmızı örümcek ve koşnillerin yoğunluğunu azaltmak için ağaçların dinlenme döneminde  
söz konusu aylarda havanın açık, sıcaklığın 5º C’nin üzerinde olduğu, yağışsız ve rüzgârsız havalarda 
kışlık yağlarla yapılan ilaçlamadır. Bitkideki gözlerin uyanmasından 3 hafta önce bitirilmelidir.
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2.5.4.2. İlkbahar İlaçlaması (15 Mart-15 Haziran)

Söz konusu aylarda bitkilerin taç yapraklarının ( çiçeklerinin) %70-80 döküldükten sonra çeşitli 
zehirli ve mantarlı ilaçlarla yapılan ilaçlamadır. Daha çok yaprak bitleri, kabuklu bitler, tırtıllar, ağ 
kurtları gibi zararlılar ile karaleke, külleme, ateş yanıklığı, pas gibi hastalıklara karşı yapılmaktadır.

2.5.4.3. Yaz İlaçlaması (15 Haziran-15 Ekim)

Yaz aylarında yoğunlaşan kırmızı örümcek, yaprak bitleri, ağ kurtları, kabuklu bitler, koşniller gibi 
zararlılar ile külleme, kara leke, pas, ateş yanıklığı gibi hastalıklara karşı ilaçlama yapılır. Bazı kültür 
bitkileri ve seralardaki salon bitkilerinde beyazsinek mücadelesi de bu dönemde devam eder. Bu 
dönemlerde uzman kuruluşlardan yardım alarak çeşitli zirai ilaçlar kullanılabilir.

İlaçlama zamanı belirlendikten sonra bu zamana uygun bir ilaçlama yöntemi belirlenmelidir. İlaçla-
ma yöntemi de kullanılacak alete, koruyucu malzemeye, bitkiye, hava koşullarına, insana ve çevreye 
göre belirlenir. Ayrıca teşhis edilen hastalık ve zararlıda belirlenecek ilaçlama yöntemini etkilemektedir.

2.5.5. İlaçlamanın Hangi Zararlı ve Hastalığa Karşı Yapılacağının Tespit Edilmesi

Bitkideki zararlı ve hastalığın teşhis edilmesi için çok iyi gözle bakmak ve gerekiyorsa çeşitli yardımcı 
aletler (lup, mikroskop v.b.) kullanılmalı,  özel veya resmi kuruluşlarda çalışan uzman kişilerden yardım 
alınmalı ve bunlara laboratuar koşullarında analiz yapmalarını sağlamak için yaprak, toprak ve su nu-
muneleri götürülmelidir. Tüm teşhislerden sonra ortaya çıkan zararlı ve hastalığa karşı uygun koşullar-
da ve zamanda en etkili, insan, hayvan ve çevre için az zararlı dozu seçerek ilaçlama yapmak gerekir. 
Zorunlu hallerde rüzgârlı havalarda ilaçlama yayıcı-yapıştırıcı ile yapılır.

İlaçlama bitkide ilk uyanmadan (çiçeklenmeden) önce yapılmalıdır. Özellikle zararlının koyduğu yu-
murtalardan larvalar çıkarken ilaçlama yapılmalıdır. Böcekler ağ oluşturmadan ilaçlama yapmak gerekir. 
Böcekler ağ oluşturduktan sonra yapılan ilaçlama fazla etkili olmamaktadır. İlaç dozunun fazla olması 
bitkide fitotoksisiteye (yeşil aksamın zarar görmesi) neden olur.

2.6. İlaçların Uygulanmaya Hazırlanması ve Alınacak Önlemler

Zehirli yemler süspansiyonlar, emülsiyonlar ve solüsyonlar ikamet yerleriyle içerisinde gıda ve yem 
maddeleri bulunan mutfak, ahır ve benzeri yerlerde hazırlanmamalıdır. İlaçları hazırlamak için hiçbir 
şekilde mutfak malzemesi, yalak, yemlik ve çamaşır kapları kullanılmamalıdır. Zirai mücadele ilaçlarının 
tümü özellikle çocuklar ve kullanma şeklini bilmeyenler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabileceğin-
den gelişigüzel bırakılmamalı, kilitli bir yerde saklanmalıdır. Zirai mücadele ilaçları yalnız ambalajları 
üzerinde ve kullanma talimatlarında gösterilen dozlarda kullanılmalıdır. Tavsiye edilen doz ve tekrar-
dan fazla ilaç kullanılması tehlikeleri artırır. Süspansiyon ve emülsiyon ilaçlar çok iyi karıştırılmalıdır. 
İlacın dozu hazırlanırken çok dikkat edilmeli gerekirse maske kullanılmalıdır.
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Suda ıslanabilir toz ilaçlar (WP ) ile suda çözünebilen toz (SP) ve emülsiyon konsantre formülasyon 
(EC) aletin tankına ne kadar konulacaksa bu miktar önce içinde az miktarda su bulunan kova gibi 
bir kabın içine konur. Üzerine az bir miktar su dökülerek bulamaç haline getirilir. Kovada hazırlanan 
bu öz karışım daha önce su ile en az üçte birine kadar doldurulmuş aletin tankına (ilaçlı karışımın 
konulacağı depo) karıştırılarak dökülür, sonra depo seviyesine kadar su doldurulur ve iyice karıştırılır. 
İlaçlama aletlerinin tankları veya depoları çok doldurulmamalıdır. Çünkü kullanım sırasında akarak 
zararlı olabilir. Aynı gün tüketilecek ilaç karışımı hazırlanmalıdır.

Sıvı konsantre ilaçların (SC) hazırlanması için yine bir kovadan faydalanılabilir. Kovanın içine az 
miktar su koymalı ve aletin tankına konacak gerekli miktar ilaç, su dökülerek iyice karıştırılır.  Bu 
karışım aletin deposunun içinde bulunan (depo hacminin en az üçte biri su ile önceden doldurulmuş 
olmalıdır) suya ilave edilir. Sonra bir taraftan karıştırılırken diğer taraftan depo üst çizgisine kadar 
su doldurulur.

Hiçbir zaman depoya konulacak ilaç miktarı depo içinde su yokken, depo içine konup özerine su 
ilave edilmemelidir. Böyle hallerde ilaç doğrudan püskürtme düzeninin içine girer plaketlere kadar 
ulaşabilir. Bundan sonra su ilave edilse bile ilacın büyük kısmı su ile karışamaz ve atım sırasında 
konsantre ilaç atılmış olur. Bunun çok sakıncalı olduğu bellidir. Hazırlanan karışımlar beklenmeden 
atılmalı ilaçlama bitmeden yemek, sigara v.b. kullanılmamalıdır.

En iyi ilaç bile zamanla çöker ve karıştırılsa bile homojen bir duruma gelmeyebilir. Aşırı doz 
kullanılmamalı, hangi alet tavsiye edilmiş ise o kullanılmalı sürekli temizliğine önem verilmelidir. 
Yabancı ot ilacı atılan aletler çok iyi temizlenmeden başka ilaç atılmamalıdır. Uygulama yöntemi 
iyi belirlenmeden, ölçüsü ve zamanı uygun olmadan kullanılan ilaçlar yarardan çok zarar ve ürün 
kaybına neden olabilir. İlaçlama çalışmalarında şu üç kavrama dikkat etmek gerekir.   
                              
a) Doz: Bir birime uygulanan etkili madde veya hazır ilaç (perparat) miktarıdır. Birim bir uzunluğu  
 bir hacmi veya alanı ifade eder. 
b)  Konsantrasyon: Birim taşıyıcı sıvı içindeki ilaç miktarını ifade eder.  100 litre su/100 ml. İlaç
c)  Kalibrasyon: Bir tarım ilacının ön görülen hedefe, verilen ölçüde uygulanabilmesi için yapılan  
 ayarlamadır. 

2.7. İlaçların Birbiriyle Karıştırılması

İki veya daha fazla ilacın birbiriyle karıştırılması için gerek görüldüğünde etiketleri okunarak gerekli 
bilgi alınır, yeterli bilgi alınmazsa, ilaç karışım tablosuna bakılarak karar verilebilir. Genellikle aynı 
formülasyon şeklindeki ilaçların (aksine bir uyarı yoksa) birbirleri ile karıştırılmasında bir sakınca 
yoktur. Bu karışımın iyi sonuç vermesi için bitki üzerinde birkaç kez denenip sonuca göre karar 
verilmelidir.
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Karışım için tanka sıvı gübre ve suyun tamamı veya bir kısmı konur sonra ilaçlar tek tek ilave edilir. 
Ancak bir diğerini katmadan çok iyi karıştırılmalıdır. 

Bir insektisit (böcek ilacı) ile bir fungisit (mantar ilacı) karıştırılacak ise, önce yarıya kadar dolu bir 
tenekede fungisit iyice karıştırılarak üzeri su ile tamamlanır ve üçte biri su ile dolu tanka konur. 
İnsektisit ise başka bir tenekede karıştırılarak hazırlanır ve üçte biri su dolu tanka konulur. İki 
karışımın bulunduğu tank bir taraftan yavaş yavaş karıştırılarak yüzeye kadar su ile tamamlanır.  
Böylece iyi ve homojen bir karışım elde edilerek püskürtülmesi sağlanır.

2.8. İlaçların Kullanılması Sırasında Alınacak Önlemler 

2.8.1  Koruyucu elbise, lastik çizme, gözlük, maske, eldiven, sabun, siperlik, şapka kullanmak gerekir. 

2.8.2  Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir. 

2.8.3. Bitki koruma ilaçları ile çalışırken yemek yememeli, su ve sigara içilmemelidir. 

2.8.4. İş esnasında ve işten sonra alkol kullanmak çok tehlikelidir. 

2.8.5. İlaçlamadan sonra ve her yemekten önce, ilaca temas eden yerler bol sabunlu su ile  
 yıkanmalıdır. İlaçlar asla deriye ve göze temas etmemelidir. 

2.8.6. İlaçlama aletlerinin tıkanan memeleri üflenerek açılmamalıdır. 

2.8.7. Yağışlı, rüzgârlı ve kapalı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

2.8.9.  Evcil hayvanlara, balıklara ve arılara zararlı olan, ilaçlar kullanılırken çok dikkat etmek gerekir,  
 gerekirse arı üreticilerine haber verilmelidir. Gerekli yerlere zehirli levhaları asılmalıdır.

2.8.10.Hazırlanan ilaçlardan arta kalanlarla, aletlerin temizlenmesinde kullanılan sular, asla derelere,  
 nehirlere, göllere ve denizlere dökülmemeli, açılan bir çukur içerisine dökülmelidir.

2.8.11.Kullanılan ambalajlar imha edilmeli, gömülmeli, yakılmalı ve gerekirse betonla kaplanılmalıdır.

2.8.12.Bitki koruma ilaçları ile çalışanlar bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalı ve kullanacakları  
 ilaçları çok iyi tanımalıdırlar.

2.8.13.Hamile kadınlar, emzikli anneler, bitki koruma ilaçları ve ilgili işlerle meşgul olmamalıdır.

2.8.14.Gündüzleri devamlı olarak 8 saatten fazla ve üst üste 6 günden fazla sürelerle bitki koruma  
 ilaçları ile uygulamalardan kaçınılmalıdır.

2.8.15.Üşütme,bronşit ve mide rahatsızlığı olan şahıslarla, ellerinde çatlak ve yara olanlar zehirlere  
 karşı bilhassa hassastırlar. Böyle kişiler sıvı ve toz ilaçlarla çalıştırılmamalıdırlar.
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2.9. Zehirlenme Belirtileri ve Bunlara Karşı Alınması Gereken Önlemler

Zehirlenme belirtileri; baş ağrısı, aşırı yorgunluk, huzursuzluk, kusma, yüksek ateş, terleme, solunum 
zorluğu, morarma, kalpte ritim bozukluğu, cilt ve göz kapaklarında titreme, konuşma güçlüğü, 
görme bozukluğu, reflekslerin bozulması, göz kızarması, gözbebeklerinin küçülmesi, ishal, bayılma 
ve koma şeklinde ortaya çıkmaktadır.

İlacın özelliğine göre bunların biri veya birkaçı görülebilir. Böyle bir durumda;

a) Hastanın uygulama yapılan yerden uzaklaştırılarak dinlenmesi sağlanmalıdır. 

b) İlaçlı giysiler üzerinden alınmalı, deriye bulaşmış olan ilaçlar bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. 

c) Ağız yolu ile gelen zehirlenmelerde, hasta bayılmamışsa ılık su, tuzlusu, sabunlu su yardımıyla  
 veya boğaza parmak sokularak kusturulmalıdır. 

d) Solunum durmuşsa suni solunum yaptırılmalıdır. 

e) Hasta çırpınma halinde ise dilini ısırmaması için çenelerinin arasına temiz beze sarılmış sert bir 
 cisim yerleştirilmeli, takma diş varsa çıkarılmalıdır. 

f) Hasta başı yana dönük olarak yatırılmalıdır. 

g) Sıcak tutulmalıdır. 

h) Hasta en kısa zamanda hastaneye götürülmeli, zehirlenmeye neden olan ilacın adı ve tıbbi  
 antidotu doktora açıklanmalıdır. 

 BİTKİ KORUMA İLAÇLARININ ZARARLI ETKİLERİ 

3.1.Bitki Koruma İlaçlarının İnsanlara ve Diğer Sıcak Kanlılara Etkisi: Ağız, deri ve solunum yoluyla 
etkileyerek zehirlenmelere ve hatta ölüme neden olabilir.

3.2.Bitki Koruma İlaçlarının Böceklere ve Arılara Etkisi: Bizim için faydalı olan böcekler (asalak veya 
avcı) ile hayvanların bulunduğu yerlerde ilaçlama yapacaksak çok dikkat etmeliyiz. Arıların tozlanma 
zamanında ilaçlama yapmamalıyız.

3.3.Bitki Koruma İlaçlarının Balıklara, Kuşlara ve Yeraltı Sularına Etkisi: Zirai mücadele ilaçları sulara 
karışarak balıklara zarar verir, kuşlarda yedikleri yiyeceklerden dolaylı yoldan zehirlenirler, insanlar 
ve hayvanlar yer altı sularına karışan ilaçlardan zehirlenirler. İlaçlama yaparken tüm bunlara dikkat 
etmeliyiz.
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4. ZARARLILAR

4.1 TOPRAK SOLUCANI (Lumbricus terrestris L.)
Solucanlar toprakta açtıkları galerilerle topraktaki 
mikroorganizmaların karışmasına ve havalanmasına neden 
oldukları için yararlı canlılardır. Fakat bu işlem sırasında genç 
fidelerin kökünün toprak yüzeyine çıkardığı için fidelerin 
kurumasına neden olur. Bazen bu fideler tamamen kuruduğu 
için yeniden ekim gerekir.

MÜCADELESİ: Doğada çeşitli avcıları yılan, kuş, kertenkele 
vb. vardır.  Evdeki salon bitkilerimiz için toprak solucanının 
pratik bir mücadelesi vardır. Bir kap su içerisine tütün koyduktan sonra ve tütündeki nikotin suya 
geçtikten sonra saksının içerisine dökülür. Nikotin solucanlar için zehirlidir. Bunlarda yeterli olmazssa 
Dursban,Dinobutan etken maddeli ilaçlar ile 2 -3 kez 20 gün arayla ilaçlama yapmak gerekir.

4.2.SÜMÜKLÜ BÖCEK VE SALYANGOZLAR
(Gastropoda; Limacidea- Gastropoda; Helicidea)
Yumurtlarını toprağa bırakır. Nemli havaları sever. Gece 
faaliyet gösterirler, tek yıllık süs bitkilerinin yapraklarını 
testere gibi dişleri ile keserek beslenirler, dolaşırken 
salgıladıkları sümüksü madde ile bitkinin pazar değerini 
düşürürler. Özellikle seralarda çok fazla bulunur. 

MÜCADELESİ: Elle toplanabilirler. Toprak işlemesi topraktaki 
larvaların ölmesine neden olur. Bunlarda yeterli olmazsa  Dinobuton, Methldyd etken maddeli 
ilaçlarla 2-3 kez ilaçlama yapmak gerekir. 

4.3 NEMATODLAR(Meloidogynidea; Meloidogyne spp.)
Nematodlar genellikle toprakta, suda ve çürümekte olan 
organik maddelerde yaşarlar. Birçok türü de bitkilerin çeşitli 
kısımlarında beslenir ve zararlı olur. Bunlara ‘bitki parazit 
nematodları’denir. Bitkiyi sokup emer ve bu emgi sonucu 
köklerde irili ufaklı urlar oluşur. Kökteki iletim dokularını 
bozar, bitkinin toprakta yeterli besin ve su alımını kısıtlar. 
Bu nedenle bitkilerde gelişme yavaşlar, bodurlaşma ve 
sararmalar görülür ve bitki ölebilir.
MÜCADELESİ: Kültürel önlemler önemlidir. Nematodlar karşı kullanılan ilaçlar bitkilere zarar 
verebilir. Bu nedenle kullanılacak toprak harcının çok iyi dezenfekte edilmesi gerekir. Buharlı toprak 
sterilizasyonunda nematodlar 50-55 C’ sıcaklıkta 10-20 dakikada ölmektedir.İlaçlı mücadelede  
Dımethyl dısulfıde terkipli ilaç kullanılır.
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4.4.DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)
Fidanlıklarda ve süs bitkilerinde toprağın altında oluşturdukları 
galeriler ile bitkilerin köklerini keserek beslenir ve zarar verirler. 
Yeni gelişen filizleri tamamen kuruturlar, daha çok çürümüş 
organlarla beslenirler. 

MÜCADELESİ: Zordur. Bulundukları galerilere su baskını 
yapılarak bir önlem alınır. Erginler yumurtalarını koymadan 
bulup önlem almak gerekir. Galerilere Chlorpyrfos-ethyl etken maddeli (400 gr ilaç,10 kg kepek ile 
500 gr toz şeker) ilaç karışımı nemlendirilip köfte haline getirildikten sonra alana uygulanır.

4.5.YAPRAK BİTLERİ (Homoptera; Aphididea)
Ergin ve larvaları bitkilerin taze sürgünleri ve yapraklarına 
soktukları hortumlarıyla bitkinin özsuyunu emerek onları zayıf 
düşürürler. Salgıladıkları ballı madde ile fumajine neden olurlar. 
Bazı mantari hastalıkların taşıyıcılarıdır.

MÜCADELESİ: İlkbaharda taze sürgünlere saldırması fark 
edilince mücadeleye başlanmalıdır. Evdeki bitkilerde yaprak biti 
zararına karşı mücadele için bir kaba az su konup biraz arap 
sabunu ile bulamaç haline getirildikten sonra, toprağı dökülmeden bitki ters yüz edilip bandırılır. 
Sonra soğuk su ile durulanır. Bunlara karşı kışlık mücadele önerilir. Fideliklerde ve seralarda sarı 
yapışkan tuzaklar kullanılır. Bunlarda yeterli olmazsa, yaprak biti yoğunluğunu azaltmak için 
Dimethoate ,Prımıcarb terkipli insektisitlerle 2-3 kez ilaçlama  yapmak gerekir.

4.6. KABUKLU BİTLER (Homoptera; Diaspididae spp.)
Bitkinin özellikle genç sürgünlerinde, meyvelerde, dallarda, 
gövde ve köklerinde bulunur. Bitkinin dokularına hortumlarını 
sokarak bitkinin öz suyunu durmadan emmek suretiyle zayıf 
düşmesine neden olur. Zarar artıkça bitkinin gelişimi yavaşlar, 
yapraklar dökülmeye ve sonunda bitkinin tamamen kurumasına 
neden olur. 

MÜCADELESİ: Kabuklu bit bulaşmış dallar, budanıp ortamdan 
yok edilmeli, bitki gövdeleri sert bir fırça ile fırçalanabilir. 
Doğada çeşitli avcıları vardır. Kışlık ilaçlama yapılabilir. Eğer bu 
yeterli değilse larva çıkış zamanı Chlorpirofos-ethy,Dimethoate 
etkili madde içeren insektisitlerle ilaçlama yapılmalıdır.
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4.7.KOŞNİL (Homoptera; Coccidea spp.)
Şişkin vücutlu böcekler olup, genellikle kendini bitkide bir 
yere tespit ederler. Beslenirken bolca ballı madde salgıladıkları 
için fumajine neden olurlar. Bir dişideki yumurtadan 
300-500 adet larva birden bire çıkarak dallardaki sürgünlerin 
gelişmesini engeller. Bunların beslenmesi sonucu ağaçlar 
zayıflar zarar arttıkça parklar ve seralarda bulunan bitkilerdeki 
genç filizlerde geriye kuruma görülür veya tamamen kurur. 
Salgıladıkları ballı madde ile çiçeklerin pazar değerini azaltır.

MÜCADELESİ: Zordur biyolojik mücadele veya izolasyon yapılabilir. En önemli mücadelesi bulaşık 
kısımları yok etmek için yapılan budamadır. Islak bezle silinebilir, arap sabunu mücadelesi ve 
kışlık ilaçlama bu zararlı içinde önerilir. Baharda genç evrede kışlamış bireylere karşı nisan ayında, 
yumurtadan çıkmış hareketli larvalar ve yaprak üzerindeki genç nimflere karşı mayıs veya haziran 
aylarında  Chloryprıfos-ethyl,Deltametrin etken maddeli ilaçlar uygulanabilir.

4.8.BEYAZ SİNEK (Homoptera:Aleyrodidea spp.)
Genç dönemde bitkinin yaprağının altında bulunur, erginler 
bitkiden bitkiye geçer. Kolay görünür, çok küçüktür, süs 
bitkilerine fazlasıyla zarar verir, çok çabuk çoğalır, bitki öz 
suyunu emerek zayıf düşmesine ve ballı madde salgılamasına 
neden olur. Bulaşık olduğu bitkilerin yapraklarında sararma 
ve kuruma görülür.  Bitkinin fotosentez yapmasını engeller. 
Filbahri, ateş dikeni, atatürk çiçeği, arap saçı, süs narı gibi 
bitkilerde oldukça fazla bulunur ve zarar verir. Bazen bitkinin 
tamamen kurumasına neden olur. 

MÜCADELESİ: Kullanılan ilaçlara çok çabuk bağışıklık kazandığı için sık sık ilaç değiştirmek 
gerekmektedir. Bunun için fideliklerde ve seralarda sarı yapışkan tuzaklar kullanılabilir. Beyazsinekte 
beslenme sonucu salgıladığı ballı madde nedeniyle Fumajine neden olur. Ayrıca kışlık ilaçlama bu 
zararlı içinde önerilir. Arap sabunu uygulaması ev bitkileri için önerilebilir. Deltametrin, Cypermet-
rin,Abamectin etken maddeli insektisitlerle mücadele önerilir.
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4.9.KIRMIZI ÖRÜMCEKLER, AKARLAR 

(Acarina; Tetranychidae spp.)

Çok yıllık geniş yapraklı ağaçlarda oldukça yaygındır. Kırmızı 

örümcek genellikle ılık havada konduğu yere bıraktığı yumurtalar 

ile ağ örer, gözle zor görünür. Çok dikkat etmek gerekir. Kırmızı 

örümcek, bitkinin yaprak, çiçek, tomurcuk, meyve ve dallarına 

hortumunu sokup tamamen öz suyunu emerek, bu kısımların 

sararıp, zamanla bitkinin kurumasına neden olur. Önemli bir zararlıdır.

MÜCADELESİ: Mümkünse kültürel önlemlerle (temiz çalışma koşulları) yapılmalıdır. Kırmızı 

örümcek çabuk üreyen(bir yumurtadan 50 larva) bir zararlıdır. Önemli olan mücadele, kimyasal 

mücadeledir. Bitkilerde ağ oluşturmadan mücadele yapılmalıdır. Ağ oluşturursa mücadelesi zordur. 

İlaçlı mücadelede akarisit denilen ilaçlarla çeşitli dönemlerde ilaç uygulanmalıdır. Kışı yumurta olarak 

geçiren dallar budanıp yok edilmelidir. Gerekirse kışlık mücadele önerilir. Ayrıca gerekli hallerde 

Abamectin,Malathion terkipli ilaçlarla 2-3 kez ilaçlama yapılır.

4.10. MANASLAR (MAYIS BÖCEĞİ)
(Melolontha Melolontha)
Mayıs –Haziran aylarında gece ışığa doğru uçarlar. Erginler 
çiçek, tomurcuk ve yapraklarda beslenerek bitkilere zarar 
verirken; toprakta yaşayan larvalar fidan ve ağaçların 
köklerinde beslenerek zarar verir. Zarar arttıkça ağaçlar 
zayıflar, kurur ve sonuçta ölür. Ergin çıkışları yoğun şekilde 
Haziran, Temmuz başında olur. Erginleri tıss diye ses çıkarır. 
Dişiler yumurtalarını toprağa topluca bırakır. Halk arasında 
kadı lokması olarak da anılır. Önce tek yıllık bitkilerde 
beslenen larvalar daha sonra fidanların ve ağaçların köklerine saldırır. Saçak kökleri ve aşı gözlerini 
kurutur.

MÜCADELESİ: Erginleri sabah ve akşam ışığa uçtukları saatlerde toplanabilir. Yabancı otlar 
temizlenmeli ve  erginler yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra toprak bellenerek  havalandırılır. 
Kullanılacak çiftlik gübresi ilaçlanıp toprağa karıştırılır.Sonbaharda yapılacak belleme ve çapalama 
larvaları güneşe maruz bırakır.Kuşlar beslenerek bunların sayısını azaltabilir  Larvalara karşı Sonbahar 
yağmurlarından sonra zararlı bulunan bitkinin taç izdüşümü boyunca Dimethoate terkipli  ilaçlar 
yapılabilir.Daha sonra çapalanarak ve sulanarak toprağın derinlerine inmesi sağlanır.
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4.12 UNLU BİTLER
(Homoptera; Pseudococcidae spp.)
Üzerindeki un görünümlü mumsu tabakadan tanınırlar. Bitkinin tüm aksamından bulunabilirler. 
Sokup emerek beslenirler. Beslenmeleri sonucunda sarı lekeler 
çukurlaşmalar, bitkide gelişme geriliği, meyve ve çiçekte dökülme, 
şekil bozukluğu, ballı madde salgısı ve bunun sonucunda fumajine 
neden olur.

MÜCADELESİ: Bulaşık olduğu dallar budanıp yok edilmelidir. 
Gövdesi sert bir fırça ile fırçalanabilir. Düz ve sert yapraklı bitkiler su, 
sıvı bitkisel yağ ile ıslatılmış yumuşak bir bezle silinebilir. Arap sabunu 
ile mücadele yöntemi bu bitkilere de önerilir.  Dimethoate,Malathion terkipli ilaçlar kullanılır.

4.13 PAMUKLU BİTLER                                                                                                                   
Vücudunda bulunan pamuksu madde ile tanınırlar. 
Yapraklarda ve yumrularda bulunur. Erginler pamuksu 
yumağın içinde olduğu için mücadelesi zordur. Bitkinin 
dallarında, yapraklarında ve genç sürgünlerinde emgi 
yaparak zarar verir ve ballı bir madde salgılar. Bu madde 
fumajine neden olur. Bazı virüs hastalıkları diğer bitkilere 
taşır.

MÜCADELESİ: Mücadeleye geç kalmadan hemen başlanmalıdır. Bazı ev bitkilerinde bulaşık kısımlar 
ıslatılmış yumuşak bir bezle silinebilir. Dimethoate,Malathion etken maddeli ilaçlar kullanılır.

4.11.THRİPSLER
(Tyhsonoptera; Triphidea spp.)
Bitkilerin yaprak, çiçek ve tomurcuklarını sokup özsuyunu 
emerek  ve gümüşü, koyu saydam renkler oluşturarak 
görünüşlerini bozar. Bazı virüs hastalıkların taşıyıcılarıdır.

MÜCADELESİ: Yurtdışında oluşturulan Mavi yapışkan 
tuzaklar yaygın olarak kullanılmakla beraber ülkemizde azda 
olsa yeni yeni kullanılmaktadır. Tamaron,Folimat,Methomyl 
terkipli insektisitlerle 2-3 kez ilaçlama yapılabilir.
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4.14. YAPRAK BÜKENLER
(Lepidoptera; Tortoricidea Archips spp.)
Kışı kalın dallarda ve gövdede yumurta halinde geçirirler. Salgıladıkları ipek ağlarla buketlerdeki 
yaprakları birbirine bağlayarak, bükerek içinde yaprak, tomurcuk çiçek ve yapraklarında beslenirler. 
Bu yapraklar elle açıldığında rahatsız olan larva geri geri giderek kendini bir ağla aşağı atar bükülmüş 
yaprak içinde gelişmesini tamamlayarak pupa 
olur ve haziran ayında ergin kelebek olur.

MÜCADELESİ: Bulaşık dallar budanıp 
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  Kışlık ilaçlama 
yapılabilir.Malathion terkipli insektisit 
kullanılabilir. Yaprak Büken Zararı Yaprak Büken Pupası

4.15.ARMUT KAPLANI
(Hemiptera; Tingidea Stephanitis pyri)
Ateş dikeni, Japon elması ve güllerde zararlıdır. Nimf ve 
erginleri yaprağın altında özsuyunu emerek beslenir. 
Yaprağın üstü sarı lekelerle kaplanır. Zamanla bu lekeler 
kahverengileşir ve üstten yanmış gibi görülür. Yaprağın altı 
ise böceğin gömlek atıkları ve tipik siyah renkli pislikleri 
ile kaplanmıştır. Böceğin beslendiği yapraklar dökülür ve 
bitkide gelişme yavaşlar ve durur.

MÜCADELESİ: Nisan ayında erginler yumurta koymadan 1. ilaçlama, Haziran ayında larva çıkış 
zamanında 2. ilaçlama yapılır. İlaçlamada Dimethoate,Malathion terkipli insektisitler kullanılır. Ağ 
kurduna karşı ilaçlama yapılmış ise bu zararlıya karşı ilaçlama yapılmayabilir.

4.16. AĞ KURDU
(Lepidoptera;Yponomeuta spp.)
Bitkide sürgünlerde oluşturdukları ağların içinde beslenerek 
yaprakları kısmen tüketebilirler. Yaz aylarında son dönem 
larvalar dalları ve ağaçları geniş ağlar içine alır ve tüm 
yaprakları tüketirler. Bunu yapan larvalar uçarak başka 
bahçelere de zarar verirler. Süs elması, akdiken, söğüt gibi 
ağaçları tamamen yapraksız bırakabilir. 

MÜCADELESİ: En önemli mücadelesi zamanında budama yapılması ve budama artıklarının 
ortamdan uzaklaştırılıp yok edilmesidir. Larvaları ağ oluşturmadan ilaçlamaya başlanmalıdır. Ağ 
oluşturmuşlarsa mücadelesi çok zordur. Kabuklu bitlere karşı yapılan kış ilaçlaması ağ kurduna da 
etki yapar. İlaçlaması her yıl yapılmayabilir. Yapılan kontrolde gerek görülürse Chlorpyrifos-ethyl 
terkipli insektisitle ilaçlama yapılabilir.
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4.18 YEŞİL KURT 
(Lepidoptera; Noctuidea)
Adını yeşil renkli larvalarından almaktadır. Bu larvalar yaprak 
ve sürgünleri kemirmekte, ancak esas zararını tomurcuklar 
da yapmaktadır. Tomurcukları delerek içine girmekte, 
tomurcuğu kemirerek içini pislikleriyle doldurmakta, oradan 
diğer tomurcuklara atlayarak beslenmeyi sürdürmektedir.

MÜCADELESİ: Yeşil kurtla mücadeleye larvalar beslenmeye 
başlamadan, erken dönemde başlanmalıdır. Bacillus 
thurigiensis  karışımları bu zararlıyı baskı altında tutmakta etkili olmaktadır. Bununla birlikte, 
Methomyl, Cypermethrin terkipli ilaçlar kullanılabilir.

4.19. FİDAN DİP KURDU
(Coloptera; Buprestidea Capnodis spp.)
Kök boğazındaki delikler fidan dip kurdu erginlerinin 
belirtileridir. Larvalar köklerdeki kabukların altında galeriler 
açarak beslenirler. Bu durum bitkinin yeterli besin 
alamamasına ve zayıflamasına neden olur. Zararlı sayısı 
arttığında fidanlar hemen, diğer ağaçlar ise 2-5 yılda kurur.

MÜCADELESİ: Dayanıklı bitkiler seçilmelidir. Kök boğazında 
böceklerin saklanabileceği yabancı otlar yok edilmelidir. Sabah erken ve akşam geç saatlerde erginler 
elle toplanabilir. Yaz aylarında 15 gün arayla ağaçların gövdeleri 1 m yüksekliğe kadar ayrıca 1 m 
yarıçapında kök boğazı civarına Dimetoathe terkipli ilaç kullanılmalıdır.

4.17.TEL KURDU 
(Coloptera; Elateridea Agriotes spp.)
Toprakta yaşayan larvaları uzun, sert, yapılı ve kızılımsı 
renktedir. Kışı larva ve ergin olarak toprakta geçirir. 
Topraktaki yumurtalardan çıkan larvalar kök ve yumruların 
içinde galeriler açar ve beslenerek zarar verirler. Bitkinin 
kurumasına ve yumruların çürümesine neden olur.

MÜCADELESİ: Yaz sonu ve sonbaharda larvaları öldürmek 
için toprak işleme önerilir. Göllendirme şeklindeki 
sulama larvaları öldürür. İlaçlı mücadelede Dursban, 
Korban,Imıdacloprıd  terkipli ilaçlar önerilir.
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4.20.TEKE BÖCEKLERİ
(Coloptera; Buprestidea Agrilus spp.)
Larvaları kabuk altında odun dokusunda galeriler açar. 
Larvaların beslenmeleri soncu bitkinin özsuyu azaldığından 
yapraklar, çiçekler kurur ve dökülür. Daha sonra tüm dal 
kurur.

MÜCADELESİ: Huş, ıhlamur, süs elması, süsü eriği, gül 
gibi bitkilerin ölümüne neden olur. Kavak ve söğütlerde 
zararlıdır. Zararlı dalların kesilip ortamdan yok edilmesi gerekir. Bitkilerin iyi yetiştirilmesi gerekir. 
Gerektiğinde Dımethoate terkipli  bir  ilaç kullanılabilir.

4.21 YAZICI BÖCEKLER 
(Coloptera; Scoltyidea Scolytus spp.)
Geniş yapraklı ağaçlarda görülmekle beraber genellikle çam, ladin, köknar ve sedir gibi ibreli ağaçlardaki 
zararı daha fazladır. Kabuk ve odun dokuda galeriler açar ve galerilerin içini pislikleri ile doldururlar. 
Zayıf düşmüş ve yaşlı ağaçları tercih etmekle beraber sağlıklı ağaçlara da saldırabilmektedir. Ağaçta 
açtığı yaralar diğer mantari hastalıklara giriş kapısı açmaktadır. Ergin ve larvaları bitkinin iletim 
sistemine zarar vererek ağaçların zamanla ölmesine neden olmaktadır.

MÜCADELESİ: Kültürel mücadeleyle, bitkilerin zararlı etmenlere karşı güçlü ve dayanıklı olması 
sağlanmalıdır. Budama artıkları ortamdan uzaklaştırılıp yakılmalıdır. Yaşlı dal ve kütükler tuzak bitki 
olarak bırakılmalı, talaş çıkışı görülür görülmez yakılarak yok edilmelidir. Feromon tuzaklar(cinsel 
çekici tuzaklar) ormanlık alanlarda etkili şekilde kullanılmaktadır. Gerekli hallerde  Methiocarb 
terkipli insektisitle nisan-mayıs aylarında ilk, temmuz-ağustos aylarında ikinci ilaçlama yapılabilir.

a) Yazıcı Böcek Larvası b) Yazıcı Böcek Zararı c) Yazıcı Böcek Ergini
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 HASTALIKLAR 
5.1. KLOROZ (SARARMA) 
Tek ve çok yıllık bitkilerin hemen hemen hepsinde görülen 
mikroelement noksanlığından ileri gelen rahatsızlıktır. 
Toprakta yeterli demir elementinin bulunmaması ve kireçli 
topraklarda serbest demirin kireç tarafından tutulması 
sonucunda bitkinin bu demirden yararlanamaması nedeniyle 
kloroz belirtileri görülür. Toprakların fazla tuzlu olması 
ve taban suyunun yüksek olması durumunda da demir 
noksanlığı söz konusu olmaktadır.

HASTALIK BELİRTİLERİ: Başlangıçta yapraklarda damarlar arasında renk açılması şeklinde göze 
çarpar. Daha sonra damar araları tamamen sararır. Daha ileri döneminde ise yaprak kenarlarında 
kahverengileşme meydana gelir. Yaprakların erken dökümüne neden olur. Demir noksanlığından 
ileri gelen kloroz belirtileri virüs hastalıklarının belirtilerine benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 
toprak analizi yapılarak sararmanın nedeni bulunmalıdır.

MÜCADELESİ: Toprak karakterine göre sulama aralıkları çok iyi belirlenmeli ve taban suyu yüksek 
yerlerde iyi bir drenaj sağlanmalıdır. Organik maddece zayıf, ağır ve kireçli topraklarda toprak 
yapısını aside dönüştüren gübreler kullanılmalıdır. Bitkilerde ilk sarılık belirtileri görüldüğünde 
demirli preparatlardan biri Mançi(%1.5 Fe, %4 Mn, %4 Zn) ile yapraklara püskürtme şeklinde 
ilaçlama yapılmalıdır. Bu uygulama klorozun şiddetine göre 10-15 gün arayla 2-4 kez tekrarlanabilir.

5.2. ÇÖKERTEN

Çökertene değişik funguslar (Pythium spp. Rhizoctonia 
solani, Phytphthora spp. Fusarium spp. Ve Alternaria spp.) 
neden olmaktadır.

HASTALIK  BELİRTİERİ: Fide devresinde görülen hastalıklardır. 
Fidelerin toprağa temas eden kök boğazlarından itibaren 
yattıkları görülür. Bulaşık topraklara tohumlar ekildiği zaman 
tohumlar çimlenmeye başladığında veya çimlendikten sonra 
fungus tarafından enfekte edilir Bitkiler toprak yüzeyine 
çıkamazlar veya çıktıktan sonra devrilirler. Bu nedenle fide 
yataklarında yer yer boşluklar görülür. Toprak yüzeyine çıkıp daha geç enfekte olan bitkilerde ise 
kök uçlarını enfekte ederek hızla yukarıya doğru ilerleyip kök ve kök boğazında sulu siyah renkli 
çürüklüğe neden olurlar. Bu bitkiler ya devrilir yada toprak üstü kısımlarındaki sararma, gelişme geriliği 
ve solgunluk belirtileri ile bir süre daha yaşamlarını sürdürdükten sonra ölürler.
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MÜCADELESİ: Tohumların ekildiği fideliklerin toprakları sterilize edilmelidir. Tohumların hızlı 
çimlenebileceği ortam ve sıcaklık sağlanmalıdır. Sulamada aşırıya kaçılmamalı ve iyi bir toprak 
drenajı sağlanmalıdır. Gereksiz azotlu gübreleme yapılmamalıdır. Sık ekim yapılmamalıdır. Hastalıklı 
bitkiler sökülmelidir. Tohum ilaçlaması yapılabilir. Hastalığa neden olan fungus biliniyorsa hastalık 
görüldüğünde geniş spektrumlu fungusitlerle Captan, Ferban,Mancozeb ilaçlama yapmak gerekir.

5.3.PAS (Puccinia spp.)
Sardunya, karanfil, aster, cezayir menekşesi, aslanağzı gibi 
birçok tek yıllık bitkide görülmektedir.
 
HASTALIK BELİRTİLERİ: Etmenin belirtileri konukçuya 
göre az farlılık göstermekle beraber bitkilerin yaprak, 
gövde, dal gibi toprak üstü kısımlarında oluşturdukları 
kahverengi pas püstülleri ile kolaylıkla tanınırlar. Genellikle 
yaprakların alt yüzeyinde yaz döneminde tipik kabarık pas 
lekeleri meydana gelir. Sonbaharda ise bu alanlarda kışlık 
sporlar meydana gelir ve lekelerin rengi kahverengiye 
döner. Aynı tip belirtileri şiddetli enfeksiyonlarda dal veya 
gövdelerde görmek mümkündür.

MÜCADELESİ: Çoğaltma materyallerinin bu belirtileri içermemesine dikkat edilmelidir.  Fazla sulama 
yapılmamalıdır. Mevsim sonunda istenmeyen sardunyalar sökülmelidir.İlaçlı mücadelesine yapraklar üzerinde 
ilk belirtiler görülür görülmez başlanmalı ve Propinep terkpli fungusitle koruyucu ilaçlama yapılmalıdır.

5.4.KÜLLEME 
(Microsphaera spp., Oidium spp. ve Leveillula spp., Erysiphe spp)
Krizantem, begonya, zinnia, aster, delphinium, garbera, 
dahlia, cezayir menekşesi konukçuları arasındadır. 

HASTALIK BELİRTİLERİ: Hastalıklı bitkilerin yaprak, dal 
ve tomurcuklarının grimsi beyaz renkte tozlu bir tabaka ile 
örtülmesi hastalığın tipik belirtisidir. Başlangıçta lekeler küçük 
beyaz noktalar halindedir. Zamanla bu lekeler genişleyerek 
tüm yaprak alanının kaplar. Tomurcukları tamamen sararak 
çiçek açılmasını engelleyebilir. Enfekteli yaprakların sararıp, 
kıvrılmasına ve erken dökülmesine neden olur. Aşırı 
gübreleme, özellikle azotlu gübrelerin fazla kullanımı, nem, gündüz ılık gece serin havalar hastalık 
gelişimini artırmaktadır. 
MÜCADELESİ; Hastalıklı bitki kısımları budanmalı ve budama artıkları yok edilmelidir. Fazla sulamadan özellikle 
sisleme şeklindeki sulamadan kaçınılmalıdır. Çünkü hastalığa neden olan fungus (mantar) nemli koşullarda 
iyi gelişmektedir. Belirtiler görülünce  Trıfloxystrobın, Chlorothonil  etken maddeli fungusitler kullanılabilir.

a) Sardunyada pas

a) Begonyada külleme
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5.5. ÖDEM
Sardunya ve krizantemde görülen fizyolojik bir rahatsızlıktır.

HASTALIK BELİRTİLERİ: İlk belirtiler yaprakların üst yüzeyinde 
damarlar arasında küçük sarı benekler şeklinde görülmektedir. 
Yaprakların alt yüzeyinde bu sarı beneklerin alt kısımlarında 
kabarcıklar şeklinde sulu görünüşlü lekeler meydana gelir. 
Zamanla bu lekelerin rengi kahverengiye döner ve mantarlaşır. 
Şiddetli olduğunda yaprak dökümü de görülmektedir. 
Yapraklardaki ölüm ve dökülme bakteriyel hastalık etmenlerinin 
belirtilerine benzerlik göstermektedir. 

Bu belirtilerin nedeni herhangi bir canlı organizma değildir. 
Bitkilerdeki su alımı ile tüketimi arasındaki dengesizlikten ileri 
gelen fizyolojik bir rahatsızlıktır. Serin ve bulutlu havalar bu 
belirtilerin meydana gelmesine neden olmaktadır. 

MÜCADELESİ: Sık sulama yapılmamalıdır ve iyi bir drenaj 
sağlanmalıdır. Seralarda ısıtma ve iyi bir havalandırma ile ortam 
nemi azaltılmalıdır. Belirtilerin şiddetlenmesinde Akarlar 
rol oynadığı için Spırodıclofen etken maddeli akarisit uygulaması ile akar kontrolü sağlanmalıdır.

a) Ödem Belirtileri

a) Ödem Belirtileri

5.6. SÜS ELMASINDA KARALEKE 
( Venturia inaequalis)

HASTALIK BELİRTİLERİ: Belirtiler ilk önce yaprakların alt 

yüzeyinde görülür. Daha sonra her iki yüzeyde de hastalığın 

tipik belirtileri meydana gelir. Hastalık etmeni fungus 

(mantar) başlangıçta yapraklarda zeytin yeşili ile kahverengi 

arasında değişen renkte lekelere neden olur. Daha sonra 

lekelerin rengi siyah renge döner. Hastalık şiddetli olduğunda 

yapraklardaki leke sayısı artar ve böyle yapraklarda sararma 

ve dökülme görülür. Meyvelerdeki belirtiler başlangıçta yapraklardakine benzer ancak zamanla bu 

lekelerin rengi kahverengine döner ve mantarlaşır. Yağmurlu dönemlerde hastalığın çıkma olasılığı 

ve şiddeti daha yüksek olmaktadır.

MÜCADELESİ: Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yok edilmelidir. Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.  

İlk belirtiler görüldüğünde Propinep, Mancozeb terkipli fungusitlerle ilaçlamaya başlanmalıdır.

Süs Elmasında Karaleke
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5.7. SÜS ELMASINDA KURAKLIK STRESİ

HASTALIK BELİRTİLERİ: Uzun süren kuraklık periyodu 
sonucunda ilk önce ağaçların yaprak kenarlarında ve dal uçlarında 
solma görülür. Daha sonra ağaç yapraklarının hepsinde uniform 
bir solgunluk ve kahverengileşme göze çarpar Çok şiddetli bir 
stres söz konusu olduğunda geriye doğru ölüm meydana gelir. 

MÜCADELE: Toprak nemi az iken sulama yapılmalı, ilkbaharda ölü 
ve kurumuş dallar kesilerek ortamdan uzaklaştırarak yok edilmelidir. Süs Elmasında Kuraklık Stresi

5.8. AT KESTANESİNDE KANSER

Kanser belirtileri ağaçların ana gövdelerinde 
veya dallarında meydana gelmektedir. Ağaçların 
kabuk kısımları mekanik zararlanmalar, bitki 
patojenlerinden özellikle bakteri ve fungus 
(mantarlar) enfeksiyonları sonucunda ölmektedir. 
Bitki patojenlerinin çoğu direk olarak kabuktan 
giriş yapamazlar, fakat herhangi bir nedenle 
yaralanmış dokulara kolaylıkla girerek kolonize 
olurlar.
Kanser hastalıkları nedeniyle belli alanlardaki kabuk dokusu tamamen öldüğünden ağaçta büyük 
oranda zarar meydana gelir. Kanser yaraları ana gövde ve dalları kuşak gibi sararak bu kısımların 
üstündeki bitki kısımlarının ölmesine neden olurlar. Eğer ana gövde etkilenmiş ise tüm bitki 
zamanla ölmektedir. Atkestanesinde olduğu gibi diğer yapraklarını döken ağaçlarda da birkaç 
fungus türü tarafından hedef tahtası şeklinde iç içe girmiş halkalardan oluşan kanser yaraları 
meydana gelmektedir. Fungus konukçu bitkinin dormant olduğu dönemde yani sonbahar ve kış 
mevsiminde kabuk dokusu içinde yavaş olarak gelişir. Büyüme döneminde fungusun büyümesi de 
artar ve fungusu engellemek için ağaç kanserli alanının olduğu yerde halka şeklinde yeni kallus dokuları 
oluşturur. Bunun sonucunda enfekteli dal veya gövdelerde hedef tahtası şeklinde görülen belirtiler 
ortaya çıkar Sağlıklı ağaçlar zayıf ve stres altındaki ağaçlara oranla hastalıktan daha az etkilenmektedir.

MÜCADELESİ: Ağaçların iyi gelişmesine dikkat edilmelidir. Elverişsiz toprak nemi stres 
faktörlerindendir. Bu nedenle düzenli ve doğru bir şekilde sulama yapılmalıdır. Ağaçlar toprak 
koşulları iyi olmayan fakir topraklara ve kök gelişimini sınırlayacak taş duvarlar ve kaldırım kenarlarına 
dikilmemelidir. Ağaçların güçlenmesi için sonbahar sonları ve ilkbahar başlarında gübreleme 
yapılmalıdır. Hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için bütün hastalanmış kısımlar sağlam 
oduna kadar kesilmeli ve yakılmalıdır. Açılan yara yerlerine bordo bulamacı sürülmeli ve aşı macunu 
ile kapatılmalıdır. Dayanaklı ağaç çeşitleri seçilip, plantasyonlarda bunlar kullanılmalıdır. Kavak ve 
söğüt kanser hastalıklarına hassas olan ağaçlardandır.

At Kestanesinde Kanser Belirtileri



25Bitki Koruma

5.9. ÇAMLARDA KIŞ ZARARI

HASTALIK BELİRTİSİ: İbreli ağaçların üst kısımlarında tamamen 
kahverengileşme, kavruk bir görüntü göze çarpar. İbrelerde zarar 
yapan hastalıklardan ilk bakışta ayırt edilmesi zordur. Ancak yakından 
incelendiğinde ibrelerde herhangi bir leke ve fungus yapısı olmadığı, 
ibrelerin boydan boya tamamen kahverengileştiği görülür. Ağaçların alt 
kısımlarını kar bir örtü şeklinde koruduğu için bu kısımlar yeşil renklerini 
muhafaza etmektedirler.

MÜCADELESİ: Ağaçlar soğuk zararından en az etkilenecekleri uygun 
yerlere dikilmelidirler. Yaz sonu ve sonbahar başlarında gübreleme 
yapılmamalıdır. İlkbaharda ölü dallar kesilip temizlenmelidir.

5.10. KARAAĞAÇ ÖLÜMÜ
(Ceratocystis ulmi)

HASTALIK BELİRTİSİ: Tipik belirtileri dalların ölmesi ve 
solgunluktur. Hastalığın ilk belirtileri bütün ağaç veya dalların 
yapraklarının ani veya yavaş solması ile kendini gösterir. 
Solgun yapraklar ekseriya kırışır, önce sararır, sonra esmerleşir 
ve sonunda normalden daha erken dökülürler. Hastalığın 
yavaş ilerlediği durumlarda önce bir veya birkaç dalda hastalık 
görülür daha sonra ağacın diğer dallarına yayılır. Hastalığa 
yakalanmış dal ve dalcıkların kabuğu soyulduğunda, en dış 
odun kısımlarında boyuna yönde teğetsel esmer şerit veya 
küçük çizgiler görülür. Bu dalların enine kesitlerinde en dış 
bir veya daha fazla yıllık halkanın ilkbahar odununda, çıplak 
gözle bile fark edilen kopuk veya devamlı halkalar biçiminde 
koyu renk bozulmaları dikkati çeker. Normal olarak ilkbahar 
veya yaz başlarında hastalık bulaşan ağaçlar hızla ölür, yaz 
sonlarında hastalığa yakalananlar ise daha az etkilenir ve 
hatta hastalık tekrar bulaşmadıkça, yeniden sağlıklarına 
kavuşabilirler. 

MÜCADELESİ: Mantarın taşıyıcısı böceklerle kimyasal 
mücadele yapılmalıdır. Hastalıklı dal ve dalcıklar budanıp ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Dayanıklı 
çeşitlerin kullanımına ağırlık verilmeli. İlaçlı mücadelesinde Propiconazole ve Thiabendazole etkili 
maddeli fungusitler ağacın taç kısmının %5’inden daha fazlasında belirti görülmeden gövdeye 
enjeksiyon şeklinde uygulabilir.

Çamlarda Kış Zararı

a) Karaağaç Solgunluğu

b) Odun Dokusunda Belirtiler
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5.11. ARDIÇ VE AKDİKENDE MEMELİ PAS
(Gymnosporangium clavariaeforme)

HASTALIK BELİRTİLERİ: Hastalık, ardıç 
dallarında kışlık sporları taşıyan sarı-turuncu 
renkte ve birkaç cm uzunlukta, dil şeklinde 
jelimsi yapılar meydana getirir. Akdiken yaprakları 
üzerinde ise kenarları açık yeşil, ortaları kırmızı 
renkte yuvarlak lekeler ve bu lekelerin yaprak 
alt yüzünü karşılayan yerlerinde meme şeklinde, 
kabarık, açık kahverenginde gelişmeler görülür. 
Bu kabarık yerlerde açık kahverenginde 3-5mm 
uzunluğunda ipliksi çıkıntılar meydana gelir. Aynı 
tip belirtilere sap, sürgün ve meyve üzerinde de 
rastlanır.
 
MÜCADELESİ: Hastalıklı dallar budanarak 
ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ekonomik önemde zarar oluşmadığı sürece kimyasal mücadele 
yapılmamalıdır. Eğer hastalık şiddetli ise Bordo Bulamacı veya Mancozeb ilaçlar ile kimyasal 
mücadelesi yapılmalıdır.

Ardıç dallarında G. clavariaeforme’ nin oluşturduğu 
spor yatakları

5.12. ÇAMLARDA YAPRAK DÖKEN
(Lophodermium pinastri)

HASTALIK BELİRTİLERİ: Hastalık özellikle ülkemizde 
karaçamlarda yaygın olarak görülmektedir. İlk belirtileri ibreleri 
kuşak gibi çepeçevre saran 2-3 mm’lik pas sarısı, daha sonraları 
kiremit kırmızısı rengini alan lekeler şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Hastalığa yakalanmış olan ibreler, uç kısımlarından itibaren 
kırmızımsı bir renk almak suretiyle kurumakta ve daha sona 
dökülmektedir. Bunun sonucunda normalin üzerinde bir ibre 
dökümü meydana gelmekte, dallar çıplak kalmakta ve ağaçlar yavaş yavaş kurumaktadır. 
  
MÜCADELESİ: Ağaçlar arasında hava akımının iyi olması yani fazla sık dikilmemeleri ve gölgede 
bulunan ağaçların ışık alımının sağlanması gerekmektedir. Hastalıktan kurumuş veya kurumak 
üzere olan ağaçlar kesilip çevreden uzaklaştırılmalıdır. Mümkünse yere dökülen ibreler bir tırmık 
ile toplanıp yakılmalıdır. Chlorothalonil ve Mancozeb etkili maddeli ilaçlar ile haziran ve ekim ayları 
arasında 2-3 hafta arayla ilaçlama yapılmalıdır.

L. pinastri’ nin ibrelerdeki zararı
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 YABANCI OTLAR 

Yabancı otlar üretimi yapılan kültür bitkileri arasında kendiliğinden yetişen ve onlara zararlı olan 
bitkilerdir. Bitkilerde büyüme faktörleri olan su, ışık ve besin maddeleri yönünden kültür bitkileriyle 
rekabete girerler. Yabancı otlar ekolojik şartlara uyum göstererek düşük ısıda dahi çimlenme ve 
büyüme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle kültür bitkileri ve çimlerden çok daha çabuk ve hızlı 
büyürler. Yabancı otlar katı iklim ve toprak şartlarına dayanıklıdırlar. Ekolojik şartlara en iyi şekilde 
uyum sağlayabilmektedirler. Yabancı otlar üretim yapılan alanlarda %20-35 oranında ürün kayıplarına 
neden olmaktadır

6.1 Yabancı Otların Zararları

» Yabancı otlar, kültür bitkilerinin ışık almasına engel olur.
» Kültür bitkilerinin su ve besinine ortak olurlar.
» Gölge etkisiyle toprak sıcaklığını düşürürler.
» İnsanlara, hayvanlara ve hayvansal ürünlere zarar verirler. İnsanların zehirlenmesine hayvan  
 yemlerinin besin değerlerinin düşmesine ve üretimde kullanılan tohumlara karışarak üretim 
 materyalinin bozulmasına neden olurlar.
»  Tarımsal ürünlerin besin değerini düşürürler.
»  Hastalık ve zararlılara yataklık yaparlar.
»  Bina ve tesislere zarar verirler.
»  Kuruyarak yangın tehlikesi oluştururlar.
»  Su yabancı otları, sulara değişik şekillerde zarar verirler. Salgıları ile hem suyun kalitesini bozarlar 
 hem de iletim demetlerini tıkayarak bitkinin su alımını engeller ve su kayıplarına neden olurlar.

Yabancı otlar; Rüzgâr, kültür bitkisi tohumlarına karışarak, kuşlar ve diğer hayvanlarla, tohumların 
basınçla püskürtülmesiyle tarım alet ve makineleri ile ve insanlar vasıtasıyla taşınırlar.

6.2 Yabancı Otların Faydaları

»  Doğal dengenin korunmasında önde gelen unsurlardan biridir.
»  Bir kısmı insanların yiyecek kaynağıdır.
»  Bir kısmı yakacak olarak kullanılır.
»  Bazıları barınak yapımında kullanılır.
»  Bazıları süs bitkisi olarak kullanılır.
»  Bazıları beşeri ilaç yapımında kullanılır.
»  Hayvanların yem kaynağıdır.
»  Bazıları çay ve baharat olarak kullanılır.
»  Bazıları biopestisit olarak kullanılır.
»  Kozmetik sanayiinde kullanılır.
»  Arıların polen ve bal yapımında faydalandığı kaynaklardan biridir.
»  Bazıları tekstil sanayiinde boya maddesi olarak kullanılırlar.
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6.3 Yabancı Otların Sınıflandırılması

6.3.1. Yaşam Sürelerine Göre;
6.3.1.1. Tek Yıllık (annual); 
6.3.1.1.a) Tek Yıllık Dar Yapraklılar; Sakal otu, yabani yulaf, delice, kuşyemi, çayırgüzeli

Sakalotu Yabani Yulaf Delice

6.3.1.1.b) Tek Yıllık Geniş Yapraklılar; Ballıbaba, sarı ot, tarla hezeranı, kokulu sarıyonca, gelincik, 
yabani korunga, pıtrak, arap baklası.

Tarla Hezeranı Gelincik Pıtrak

6.3.1.2 İki Yıllık (biennal); Kokulu sarıyonca, kangal dikeni, sığırdili, uzun süpürge otu, dikenli marul.

Kokulu Sarı Yonca Kangal Dikeni Sığırdili
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6.3.1.3 Çok yıllık (perennial)

6.3.1.3.a) Çok Yıllık Dar Yapraklılar; Ayrık, kamış, beyaz ayrık çimi, kuşyüreği.

Ayrık Kamış Kuşyüreği

6.3.1.3.b) Çok Yıllık Geniş Yapraklılar; Tarla sarmaşığı, karabaş otu, yabani pelin(misk otu).

Tarla Sarmaşığı Karabaş Otu Yabani Pelin

6.3.2. Kültür Bitkilerinde Tam veya Yarı Parazit Olan Yabancı Otlar;

a)Viscum album (Ökse Otu); Gövde ve dallarda gelişen yarı parazit bir bitkidir. Mümkünse elle 
toplanıp yakılmalıdır.

b) Orobanche spp. (Canavar Otu); Tek yıllık bitkileri köklerine yapışıp orda beslenirler. Yıllarca 
toprakta canlı kalabilir. Elle toplanıp ayrı bir yerde yakılmalıdır.

c) Cuscuta spp. (Küsküt); Süs bitkilerinde toprak üstü organlarında zarar yapan önemli bir yabancı 
ottur. Mücadelesinde temiz tohum kullanılmalıdır. Elle toplanıp yok edilmelidir. Çok yoğun ise total 
herbisit kullanılabilir.

Ökse Otu Canavar Otu Küsküt
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6.4.Yabancı Otlarla Mücadele
6.4.1. Kültürel Mücadele;

» Ekilecek tohumlar yabancı ot tohumu içermemeli ve sertifikalı olmalı.
» Çiftlik gübresi yanmış olmalıdır.
» Kullanılan alet ve ekipman temizliğine dikkat edilmelidir.
» Değişik bitkilerle ekim nöbeti uygulanmalıdır.

6.4.2. Mekanik ve Fiziksel Mücadele;

» Elle yolma,                                                              
» Tarlayı su altında bırakma,
» Çapalama,                                                            

» Solarizasyon ve malçlama,
» Toprak işleme,                                                           
» Yakma

6.4.3 Biyolojik Mücadele;

» Böceklerden yararlanma,                                        
» Nematodlardan yararlanma.
» Patojenlerden (fungus, bakteri, virüs)  yararlanma 

6.4.4. Kimyasal Mücadele;

Yabancı otlarla mücadelede kullanılan ilaçlara herbisit denir. Kimyasal mücadele, hızlı sonuç alma, 
uygulama kolaylığı ve düşük maliyeti olduğu için önemlidir. Herbisit bitki tarafından alınır, taşınır, 
bağlanır, bitkide çeşitli reaksiyonları girer sonuç olarak yabancı otu öldürür.

6.4.4.1. Herbisitlerin Bitki Tarafından Alınması (Absorbsiyon)
Not: Herbisitler yaprağa ve toprağa olmak üzere iki şekilde uygulanır.
Herbisitler Uygulama Dönemine Göre 3’e Ayrılır;

a) Ekim ve Dikim Öncesi (Pre-Sowing, Pre-Planting) Uygulama; Herbisit kültür bitkisinden 
ekiminden veya dikiminden önce toprağa uygulanmaktadır.

b) Çıkış Öncesi (Pre-emergence) Uygulama; Herbisit kültür bitkisinin ekim veya dikiminden 
sonra fakat toprak yüzeyine çıkışından önce uygulanmaktadır.

c)Çıkış Sonrası (Post-emergence) Uygulama; Herbisit, kültür bitkisinin çimlenerek veya sürerek 
toprak yüzeyine çıkışından sonra uygulanmaktadır.
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6.4.4.2 Yabancı Otlarla Mücadelede Kullanılacak İlaçların Seçimi

a) Açık Alanlardaki Tek Yıllık Dar ve Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı; Ör. Glyphosate IPA SL 
480 g/l, 300 cc/da nemli yerlerde 30 l,kuru yerlerde 40 l su ile karıştırılıp kullanılabilir.

b) Açık Alanlardaki Çok Yıllık Dar ve Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı; Ör. Glyphosate IPA SL 
480 g/l, 600cc/da nemli yerlerde 30 l,kuru yerlerde 40 l su ile karıştırılıp kullanılabilir.

c) Çimlerdeki Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı; Çimler biçilmeden önce, çimler 7-8 cm 
boylandığında ve yabancı otlar 4-5 cm yapraklandığında Trı-Isopraponalamin-Pıcloram 390+102 g/l 
terkipli ilaç  100cc/da nemli yerlerde 30 l,kuru yerlerde 40 l su ile karıştırılıp uygulanır.
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