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http://www.kkgm.gov.tr/Birimler/Zir_Mucadele/teknik_talimat/pamuk_hast_zar/tutun_beyaz_sinegi.pdf
http://www.kkgm.gov.tr/Birimler/Zir_Mucadele/teknik_talimat/pamuk_hast_zar/cicek_tripsi.pdf
http://www.kkgm.gov.tr/Birimler/Zir_Mucadele/teknik_talimat/pamuk_hast_zar/pamuk_yaprakkurdu.pdf
http://www.kkgm.gov.tr/Birimler/Zir_Mucadele/teknik_talimat/pamuk_hast_zar/tutun_tripsi.pdf
http://www.kkgm.gov.tr/Birimler/Zir_Mucadele/teknik_talimat/pamuk_hast_zar/pamuk_cizgili_yaprak_kurdu.pdf
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ENDÜSTRĠ BĠTKĠLERĠ HASTALIK, ZARARLILARI VE 

YABANCIOTLARI 

 

 

 

1) PAMUK HASTALIK VE ZARARLILAR 

 

Pamuk Hastalıkları 

 

 

PAMUKLARDA FĠDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI 

 
(Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., 

Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger, 
Thielaviopsis basicola, Pythium spp., Glomeralla gossypii) 

 

İlk belirtileri yeni oluşmuş kökte görülür. Köklerin kabuk 

dokusu renk değiştirerek yumuşamaya ve çürümeye başlar. 

Kökler ve kök boğazı kahverengileşir, incelir, bitki ayakta duramaz 

ve kurur. 

Yaşlı fidelerde ise toprak seviyesinin biraz alt kısmında 

kırmızımtırak koyu kahverenginde, bitki sapının içine doğru çökük 

lekeler halindedir. Fidelerin bir kısmı kurur. Bir bölümünde 

yüzeysel kökler meydana getirerek canlılıklarını sürdürürler.  

Nem tutan topraklarda yağışlı ve serin giden yıllarda 

büyük tahribat yaparak fidelerin tümünün kök ve kök boğazlarının 

kuruyup ölmesine neden olduğundan, tarlanın yeniden ekilmesini 

gerektirebilir.  

Hastalığa sebep olan etmen sadece bir tane değildir. 

Toprak fungusları dediğimiz etmenlerden bir veya birkaçı bir 

arada zarar yaparak bu hastalığı meydana getirirler. Kışı toprakta 

ve topraktaki bitki artıklarında geçirirler. Bulaşık toprağa ekim 

yapıldığında, yeni çimlenen tohumları bulaştırırlar. Tohum 

üzerinde de bulanabildiklerinden uygun ortamı buldukları 

zamanda fideye intikal ederler. 

 

 



 

 

 

 

MÜCADELESĠ: 

 

Kültürel Önlemler: Ekim erken yapılmamalı, hububatla 

münavebe yapılmalı, toprağın kaymak bağlamasına engel 

olunmalı, pamuk tohumları derin ekilmemelidir. 

 

Kimyasal Mücadele: Tohum ekilmeden önce ilaçlanır. 

İlaçlama zamanı ekim zamanıdır. 



 

 

PAMUKLARDA FĠDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜNE  KARġI  KULLANILACAK ĠLAÇLAR VE DOZLARI 

ETKĠLĠ MADDE ADI  

VE ORANI 

FORMÜLASYON DOZU(Preparat/100 kg tohum) 

 Carboxin + Thiram 205 +205 g/l 

 

FF 400ml  (Dellinte tohuma) 

500ml  (Az havlı tohum) 

600ml  (Çok havlı tohum) 

 Carboxin + Thiram %37,5+37,5 

 

WP 500 g   (Az havlı tohum) 

600 g   ( Çok havlı tohum) 

 Metalaxyl/M+Fludioxonil %10 +%25  

 

FS 300 ml  (Havsız tohuma ) 

500 ml  (Havlı tohuma) 

Metalaxyl 10 g/l+Fludioxonil 25 g/l FS 500 ml  (Havlı tohuma) 

 Tolclofos Methyl+Thiram%20+%30  WP 300 g (Az havlı tohum) 

350 g ( Çok havlı tohum) 

Tolclofos Methyl%10 TOZ  2 kg 

Tolclofos Methyl 500 g/l SC 60 ml (delinte tohuma) 

 Trichoderma harizianum Rifai/KRL/AG 2 1.15 %  WP 750 g 

Penycuron + Captan %20+%50 TOZ TOZ  500 g 

Azoxystrobin + Metalaxyl-M   

+Fludioxonil  75+ 37,5+12,5  g/l  

FS 250 ml   



 

 

PAMUKTA KÖġELĠ  YAPRAK LEKE HASTALIĞI 

(Xanthomonas campestris pv. malvacearum) 

 

Bitkinin yaprak, koza ve saplarında lekeler şeklinde 

görülür. Lekeler, intaç yapraklarında açık yeşil, yuvarlak yağ 

lekesi gibi görünür. Havaların ısınması ile lekeler kurur, beyazımsı 

bir kabuk oluşur ve yaprağın bu kısımları ölür. Hastalık çok 

şiddetli ise fidelerin ölümüne neden olur. 

Koşullar uygun giderse lekeler esas yapraklara, sapa ve 

kozalara geçer bu yapraklarda lekeler damarlarla sınırlanmış ve 

köşelidir. Koyu kahverenginde olan lekeler, ileri hallerde 

birleşerek çok büyür ve parçalanır. Genç sürgünlerde ve dallarda 

uzunlamasına dar lekeler şeklindedir. Sürgünlerde solgunluk 

yapar, dallarda lekeler zamanla siyaha döner ve siyah kol adını 

alır, kırılmalar meydana gelir. 

Açılmamış kozalarda ise kozalar çok küçükse döküm olur. 

Büyüklerde ise koyu yeşil yuvarlak lekeler oluşur, kozalar normal 

büyüyemez, pamuğun miktar ve kalitesi düşer. 

Hastalık etmeni bakteridir. En uygun gelişme sıcaklığı 25-

30 °C‟dir. Yıldan yıla tohumla taşınır. Kuraklık ve sıcaklığa 

oldukça dayanıklıdır. Ancak şiddetli soğuk ve sıcaklık 

değişimlerinde bakteri kaybı söz konusudur. Kışı, enfekteli 

tohumlarda ve toprağa düşmüş bitki kalıntılarında geçirir, yayılışı 

rüzgârlarla ve yağmurla olur. 

 

  

Pamukta KöĢeli Yaprak Leke Hastalığı 

 

 

 

 

 



 

 

MÜCADELESĠ: 

 

Kültürel Önlemler: Hastalıklı tarlalardan tohum 

alınmamalı, hasattan sonra bitki kalıntıları yok  edilmeli, su tutan 

topraklarda fazla suyun akıtılması için kanal açılmalı, kaymak 

tabakası çapa ile kırılmalı toprağın havalandırılması sağlanmalı, 

fazla sulamadan kaçınılmalı, 3 – 4 yıllık ekim nöbeti 

uygulanmalıdır. 

 

Kimyasal Mücadele: Mücadele, ekim öncesi tohum 

ilaçlamaları şeklinde olup koruyucu niteliktedir. 

 

 

KÖġELĠ YAPRAK LEKE HASTALIĞINA  KARġI  KULLANILACAK  

ĠLAÇLAR VE DOZLARI 

ETKĠLĠ 

MADDE ADI VE 

ORANI 

FORMÜLASYON DOZU(Preparat/100 kg tohum) 

 Mancozeb % 60 WP 150 g / 100 kg tohum 

 

 

 

PAMUK VERTĠCĠLLĠUM SOLGUNLUK HASTALIĞI 

(Verticillium dahliae Kleb) 

 

Belirtiler alt yapraklardan başlayarak üst yapraklara doğru 

ilerleyen solma ve pörsüme şeklindedir. Sonra yaprakların damar 

araları sararır, sararan yerler kuruyup esmerleşir. Yapraklar 

zamanla dökülür. Hastalık erken başlamışsa bitkilerin boyları kısa 

kalır, koza adedi azalır ve kozalar küçük oluşur. Hasta bitkilerin 

gövdesi enine kesilirse odun boru demetlerinin esmer veya 

kahverengine dönüştükleri dikkati çeker. 

Etmeni "Fungus" olup, kışı toprakta geçirir. Uygun 

koşullarda konukçu bitkilerin kök ucundan, kılcal köklerden 

hücreler arasından ilerleyerek iletken doku demetlerine de ulaşır. 

Odun boruları boyunca tepe noktalarına, yapraklara ve uç 

tomurcuğuna kadar ilerleyerek hastalığın belirti lerini oluşturur. 

Tohumun, hastalığın taşınmasında önemli olmadığı saptanmıştır.  

 

 



 

 

 

  

Pamukta Verticillium Solgunluk Hastalığı 

 

 

MÜCADELESĠ: 

 

Kültürel  Önlemler: Ekim nöbeti uygulanmalı, tarladaki 

bitki artıkları toplanıp yakılmalı, dekara verilecek su miktarı 90 

ton'dan fazla olmamalı, dengeli bir gübreleme yapılmalı, 

azotlu(N)'lu gübre olarak üre tercih edilmeli, tarla içinde ve 

kenarında bulunan yabancı otlar yok edilmeli, hastalığa dayanıklı 

çeşitler yetiştirilmelidir. 

 

Kimyasal Mücadele: Etmenin toprak fungusu oluşu ve 

toprak sterilizasyonunun pratik ve ucuz yolunun bilinmeyişi 

nedeniyle ilaçlı mücadele önerilmemelidir. Solgunluk hastalığının 

bilinen ekonomik bir ilaçlı mücadelesi yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pamuk Zararlıları 

 

 

PAMUKTA  KESĠCĠKURTLAR (BOZKURTLAR) 

(Aqrotis ipsilon Hufn. ve A.segetum {Schiff.}) (Lep.: Noctuidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Pamuk fidelerini keserek zarar verirler. Bitkileri iki yapraklı 

dönemden 6-8 yapraklı oluncaya kadar kesebilir. Bitkileri 

genellikle toprak yüzünden keserse de toprağın yumuşak ve 

toprak rutubetinin aşağıda olması koşullarında toprak altından da 

kesebilir. Büyük larvalar, kesilen bitkileri toprak altına çekerek 

yaprakları yerler. Geç ekim yapılan yerlerde ve yağışlı geçen 

ilkbahar aylarında zarar daha ağır olur. 

A.ipsilon kelebeklerinin bütün vücudu gri-siyah pullarla 

kaplıdır. 

A.segetum kelebeklerinin vücudu sarı-griden koyu griye 

kadar değişen pullarla kaplıdır. Karın kirli beyazdır. 

Her iki türün erginlerinde ön kanatlar desenlidir. 

Yumurta, yeni konulduğunda parlak, kirli beyazdır. Üstten 

basık küre biçiminde ve boyuna damarlıdır. Yeni çıkmış larvalar, 

1.5-1.7 mm boyundadır. Son dönem larvalar ise 35-50 mm.dir. 

Larvalar kıllıdır. Renkleri griden siyaha kadar değişir.  

Pupa 16.5-20.0 mm boyunda olup, parlak kızıl 

kahverengidir. 

 

DOĞAL DÜġMANLARI:  

Kesicikurtların bir çok doğal düşmanı bulunmaktadır. 

Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları şunlardır : Meteorus 

rubens Nees., Echinomyia magricornis Zett., Apenteles 

ruficrus Hal., B. carinata (Brischte),  Barylypa humeralis 

(Brauns), Gonia bimaculata Wideman, G.cilipeda Rond., 

Wagneria nigrans Meigen, Linnaemyia compta Fallen 

 

 

 

 



 

 

   

Bozkurt Ergin 

Kelebek 

Bozkurt Larvası Bozkurt Larvası 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel Önlemler: Tarlalar kışın sürülerek, ilkbaharda 

ergin uçuşlarının başladığı dönemde, otsuz bulunmalarına özen 

gösterilmeli, ekime hazırlanmasında geç kalınmamalıdır.  

 
Kimyasal Mücadele: Ekimden önce 1m

2
‟de ortalama 2 

larva veya bir ot yığınında bir larva varsa, hastalıklara karşı 
kullanılacak diğer tohum ilaçları ile birlikte tohum ilaçlaması 
yapılır. 

Çıkıştan sonra seyreltilmemiş pamukta 2 m sıra 

uzunluğunda ortalama 1 larva varsa satıh ilaçlaması veya zehirli 

yem uygulaması yapılır.  

 

 

PAMUKTA  KESĠCĠKURTLARA ( BOZKURT) KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

VE DOZLARI 

Etkili madde adı ve 

miktarı 

Formülasyon Doz (Preparat/100 kg tohum) 

Chlorpyrifos Ethyl % 25  WP 1200 g / 100 kg tohum 

Cypermethrin 300 g/l  EC 250 ml / 100 kg  tohum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAMUKTA TELKURDU  

(Agriotes spp.)(Col.: Elateridae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Larvalar yeni fidelerin kök sistemini kemirir, bitkiler ölür. 

Agrotis ile birlikte olduğunda ekonomik zarara neden olabilir.  

Yumurta 0.5 mm uzunluğunda, oval ve gri-beyaz 

renktedir. 

Larvaları 22-25 mm kadar uzunluktadır. Vücut silindir 

şeklinde uzanır. Koni şeklinde son bulur. Renk kırmızımtırak 

kahverengidir, önde 3 çift bacağı vardır. 

Ergin 10 mm boyundadır. Rengi kahve veya siyaha 

yakındır. Antenler ve bacaklar kırmızıdır. Her bir kanat üzerinde 

siyah noktaların oluşturduğu ve kanat boyunca uzanan 4 adet 

çizgi fark edilir. 

 

 

  

Telkurdu Larvası 

 

MÜCADELESĠ: 

 

Kültürel Önlemler: Ekimden önce toprağın işlenmesi 

gerekir. Topraktaki humus oranını düşük tutarak larvaların 

gelişmesi önlenebilir. 

 

Kimyasal Mücadele: Pamuk alanlarında ekonomik bir 

zarara sebep olmadığı için ayrı bir kimyasal mücadele gerekli 

görülmez. Agrotis ipsilon‟un zarar yaptığı yörelerde, bu zararlıya 

karşı öğütlenen kimyasal mücadele yöntemi ile tel kurdu 

mücadelesi de yapılmış olur. 1m
2
‟de  5 larva saptandığında 



 

 

tohum ilaçlaması önerilir. Tohum ilaçlamasında, önerilen ilaç dozu 

önceden ıslatılmış 100 kg çiğit için kullanılacak su miktarının 1,5 

litre olduğu göz önüne alınarak gerekli suya karıştırılır. İlaçlı 

suyun tamamı çiğide emdirilecek şekilde ilaçlama yapılır. 

 

 
 

PAMUKTA  TELKURTLARINA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR VE 

DOZLARI 

Etkili madde adı ve 

miktarı 

Formülasyon Doz (Preparat/100 kg tohum) 

Chlorpyrifos Ethyl % 25  WP 1200 g 100 kg tohum 

 
 

BĠTKĠ TAHTAKURULARI 

[Creontiades pallidus (Rmb), Exolygus gemellatus (H.S.), 

E.pratensis (L.), E.rugulipennis Pop.] 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

 

Creontiades pallidus (Rmb) : Erginin boyu 7 mm 

kadardır. Uzun bir görünüşü vardır. Genelde kızıl-kahve veya 

yeşil-kızıl renkte görünür. Vücut ve bacakları üzerinde kızıl-kahve 

lekeler vardır. Antenin uzunluğu, hemen hemen zararlının boyu 

kadardır. 

Exolygus gemellatus (H.S.) : Erginin boyu 5 mm 

kadardır. Elipsoid bir görünüşü vardır. Genelde rengi yeşildir. 

Vücut ve bacakları üzerinde koyu lekeler bulunur. Antenin 

uzunluğu, zararlının boyuna yakındır. 

E.pratensis (L.) : Erginin boyu 5.7-7.5 mm.dir. Parlak 

renkte, fakat renkleri değişiktir. Çoğu defa kırmızımsı lekelere 

sahiptir. Vücut üzerinde dörtgen şeklinde siyah lekeler bulunur. 

Antenin uzunluğu, zararlının boyuna yakındır. 

E.rugulipennis Pop. : Erginin boyu 4.5-5.5 mm.dir. 

Uzunca oval biçimdedir. Rengi çok değişiktir. Vücudun üzerindeki 

gümüş renkli tüylerden dolayı mat bir görünümü vardır. Vücut 

üzerinde “W” şeklinde siyah leke bulunur. Antenin uzunluğu, 

zararlının boyuna yakındır. 

Bu türlerin yumurtadan yeni çıkan nimfleri genellikle 1 mm 

kadar boyda ve açık yeşil renklidir. 3. Dönemden sonra kanat ve 



 

 

antenler gelişmeye başlar. 

Kışı genellikle ergin olarak geçirirler. Kışın yabani 

bitkilerde, ilkbaharda ise hem yabani, hem de kültür bitkilerinde 

bulunurlar. Pamuğun koza oluşturma döneminden olgunlaşmaya 

kadar görülebilirler. 

Pamuk bitkisinin tüm organlarında beslenebilirler. 

Yapraklarda beslendikleri yerlerdeki doku ölür ve dökülür. Bu 

nedenle yapraklar parçalı bir görünüm alırlar. Esas zararını 

generatif organlarda yaparlar. Zarar gören tarak, çiçek ve küçük 

kozalar dökülür. Kozaların olgunlaşması gecikir. Çiğit ağırlığı ve 

kütlü verimi azalır. Ayrıca bitkide deformasyonlar da oluşabilir.  

 

MÜCADELESi: 

 

Kültürel Önlemler: Bu türlerin mücadelesinde, pamuk 

bitkilerinin cezp edici olmayacak şekilde yetiştirilmesi önemli bir 

kültürel önlemdir. Aşırı azotlu gübre kullanılmamalı, aşırı sulama 

yapılmamalı ve bitkiler sık bırakılmamalıdır. Yabancı ot kontrolü 

yapılmalı, tuzak olarak şerit şeklinde pamuk arasına yoncanın 

ekilmesi de önerilebilir. 

Kimyasal Mücadele: Bu türler zaman, zaman ortaya 

çıkarlar ve genellikle popülasyonları ekonomik düzeye 

ulaşmadığından, kültürel önlemler mücadelede yeterli olmaktadır. 

Bu nedenle kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Ancak 

ekonomik zarar söz konusu olduğunda aşağıdaki ilaçlar 

kullanılabilir. 

 Kozaların % 80'den fazlasının olgunlaştığı dönemde, 100 

generatif organda 20 zararlı olduğunda; taraklanma 

başlangıcından sonra ise yani kozaların çoğunun olgunlaşmadığı 

dönemde ise 100 genaratif organda 4 zararlı bulunduğunda 

yapılmalıdır.  

 

 

PAMUKTA BĠTKĠ TAHTAKURULARINA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR VE 

DOZLARI 

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon             Doz (da) 

 Dimethoate 400 g/l  EC 100 ml 

 

 



 

 

 

PAMUKTA  LYGUSLAR  

(Lygus spp.)(Het.: Miridae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Yaprak, taze filiz, tarak, çiçek ve körpe kozaları emerek 

kurutur ve dökülmelerine neden olurlar. Emgi yerlerinde zehirli 

salgılarından ötürü soluk lekeler oluşur. Yapraklarda bu lekeler 

doku arasında yayılır, siyahımsı kahverengi olur, genişler ve daha 

sonra mozaik görünümü alan yapraklar kıvrılır ve kurur.  

Pamuktan başka patlıcan, domates, tütün, lahana ve 

yoncada zararlı olurlar. 

Erginler sarımsı kırmızı veya soluk sarı renklidir. Kanatları 

dalgalı, nimfleri önce sarı sonra yeşil ve pembemsi olurlar. 

Erginlerin vücut uzunluğu 3-7 mm.dir. 

 

  

Pamukta Lygus Erginleri 

 

MÜCADELESĠ:  

Kültürel Önlemler: Hasat sonrasında pamuk sapları 

toplanıp yakılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: Bu türler zaman, zaman ortaya 

çıkarlar ve genellikle popülasyonları ekonomik düzeye ulaşmaz. 

Bu nedenle kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Ancak 

ekonomik zarar söz konusu olduğunda aşağıdaki ilaçlar 

kullanılabilir. Pamuk bitkisi genç iken ve bir bitkide ortalama 5 

adet zararlı görüldüğünde mücadeleye başlanmalıdır.  

 

 

 



 

 

 

PAMUKTA  LYGUSLARA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR VE DOZLARI  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon                Doz (da) 

 Dimethoate 400 g/l  EC   100 ml 

 

 

PAMUKTA PAMUK YAPRAKBiTi 

(Aphis gossypii Glov.)(Hom.: Aphididae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

 

Zararları pamuk fidelerinin tepe tomurcuklarında ve 

yapraklarda bitki özsuyunun emilmesi ile olur. Emgili bitki 

aksamında renk değişmesi ve kıvrılma olur, bitki gelişimi yavaşlar. 

Ağır bulaşmalarda salgıladıkları yapışkan ve tatlı madde ile 

fumajin mantarlarının gelişmesine ortam sağlar. Genellikle 

yaprakların alt yüzeylerinde koloni halinde yaşarlar. Dengesiz 

sulama ve azotlu gübre kullanımı halinde zarar çoğalır.  

 Gözle görülebilecek büyüklükte, (1.1-2 mm.) açık sarı, 

yeşil, pembemsi kırmızı, siyah olmak üzere çeşitli renklerdedir. 

Karakteristik görünüşü vücut sonuna doğru iki yanda bir çift mum 

borucuğunun bulunuşudur. Kanatlı ve kanatsız formlarda bulunur.  

 

 

 

DOĞAL DÜġMANLARI: 

 

Pamuk yaprakbitinin, çok sayıda etkili doğal düşmanı 

bulunmaktadır. Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanların 

önemlileri aşağıda verilmiştir: Coccinella septempunctata L., 

C.undecimpunctata L., Adonia variegata (Goeze), Exochomus 

nigromaculatus (Gz.), E.flavipes M., Hyperaspis quadrimaculatus 

Red., Scymnus interruptus (Gz.), S.apetzi (Mulsant), 

S.rubromaculatus Goeze, S.levaillanti Mulsant, 

S.pallipediformis Günther, S.apetzoides Copra, Propylaea 

quattuordecimpunctata L., Thea vigintipunctata L, Geocoris 

megacephalus (R.), G.pallidipennis (C.), G.arenarius (Jak.), 

Piocoris erythrocephalus P.-S.), P.luridus Fieb., Nabis 

pseudoferus Rm., N.rugosus L., N.punctatus L., Orius 



 

 

horvathi (Reut.), O.niger (W.), Deraeocoris pallens Reut., 

D.serenus Dgl. Sc., Chrysoperla carnea (Steph.), Ephedrus 

persicae Fruf, Lysiphlebus fabarum Marshall, Pachyneuron 

sp., Metasyrphus corallae (Fabr.), Episyrphus balteatus (De 

Geer), Scaeva pyrasti (Linneaus), Aphidoletes aphidimyza 

Rondani, Leucopis griseola Fall. 

 

 

 

  

Pamukta Yaprak Bitleri 

 

 

 

 

 

 

MÜCADELESĠ: 

 

Kültürel Önlemler: Mevsim başında bulaşmaların 

yabancı otlardan gerçekleşmesi nedeniyle tarla kenarındaki ve 

içindeki yabancı otlar yok edilmelidir. Bitki sıklığı, aşırı sulama ve  

azotlu gübre kullanımı yaprakbitinin çoğalmasını teşvik 

etmektedir. Bu nedenle bitki sıklığı, sulama ve gübrelemede 

önerilen standartlara uyulmalıdır. Ayrıca zararlılara karşı dayanıklı 

çeşit seçimine özen gösterilmelidir. 

 

Biyolojik Mücadele:Yukarıda da belirtildiği gibi zararlının 

çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır. Özellikle pamuğun 

temel gelişim döneminde yararlı türlere ve iklim koşullarına dikkat 

edilmelidir. Bu dönemde doğal düşman yoğunluğu yeterli ve 



 

 

sıcaklıklar yüksek ise, bu dönemde ilaçlı mücadeleden 

kaçınılmalıdır. İlaçlı mücadelenin gerekli olması halinde, doğal 

düşmanların korunması açısından mümkün olabildiğince seçici 

ilaçlar önerilmelidir. 

 

Kimyasal Mücadele: 

Pamuğun temel gelişim döneminde tarlalar haftada iki kez 

kontrol edilmelidir. Fide döneminde seyreltme sonrası %50 

oranında bir bulaşma belirlendiğinde ilaçlı mücadele önerilebilir.  

Pamuğun koza oluşturma döneminde ilk sulamayla birlikte 

zararlının yoğunluğunda artışlar görülmektedir. Her bitkiden 1 üst, 

1 alt olmak üzere toplam 100 yaprak incelenir.En az haftada bir 

yapılacak sürveylerde yaprak başına 25 adet ergin ve nimf 

sayısına ulaştığında aşağıda  yer alan bir ilaçla mücadele 

önerilmelidir. Zararlı genellikle yaprak altında bulunduğundan, 

tarla pülverizatörlerine yaprak altı meme setleri ilave edilmelidir. 

Pamuk yaprak biti‟nin kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar 

ve dozları aşağıda yer almaktadır. 

 

 

PAMUKTA YAPRAKBĠTĠNE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR VE DOZLARI  

Etkili madde adı ve miktarı      Formülasyon Dozu (da) 

İmidacloprid 210 g/l + Betacyfluthrin  
90 g/l 

OD 15 ml/da (Yaprak Biti) 
20 ml/ da(Thrips)  

İmidacloprid 350 g/l SC 35 ml/da 

Pymetrozine % 25                        WP 60 g/da 

Pymetrozine % 50                         WP 30 g/da. 

Dimethoate 400 g/l  EC 100 ml da 

Acetamiprid % 20                           SP 10 g/da 

Acetamiprid 200 g/l                       SL 10 ml/da 

Thiamethoxam 240 g/l                  SC 20 ml/da 

Malathion %25   WP 240 g/da 

Malathion 650 g/EC  EC 100 g/da 

Sğirotetramat 100 g/l SC 100 ml/da 

Flonicamid % 50  20 g/da 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

PAMUKTA YAPRAKPĠRELERĠ 

 

(Empoasca decipiens Paoli ve Asymmetrasca decedens (Paoli)) 

(Horn.:Cicadellidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Genellikle yaprakların alt yüzünde beslenir ve sokup 

emmek suretiyle yapraklarda siyahlaşmış noktalar oluşturur. 

Emgili yapraklar sararır, beyazlaşır, gelişmede durgunluk göze 

çarpar, yaprak ve tarak dökümüne neden olur. Ayrıca salgıladığı 

toksik madde nedeniyle de özsu taşınmasında tıkanıklıklar olur.  

Ergin 3 mm boyda yeşilimsi sarı, gri renklerde olur. 

Kanatlar açık yeşil, arka kanatlar renksizdir. 

Yumurta., kirli beyaz renkte ve oval şekildedir. Larva, 

ergine benzer, sarımtırak yeşilimsi renktedir. Yumurtadan çıkan 

kanatsız larva çok hareketli olup, yaprağın alt  yüzünde yan yan ve 

süratli yürüyüşü ile karakteristiktir. 

 

DOĞAL DÜġMANLARI: 

Pamuk yaprakpirelerinin, birçok doğal düşmanı 

bulunmaktadır. Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları 

şunlardır: : Chrysoperla carnea (Staph.), Deraeocoris spp., 

Geocoris spp., Nabis spp. 

 

 

 

Pamukta Yaprak Piresi Erginleri 

 

 



 

 

 

 

 

MÜCADELESĠ:  

 

KüItürel Önlemler: Ara konukçuluk edebilecek bağ, tütün 

gibi bitkilerin çevrede olmaması gerekir. Pamuk yaprakpirelerine 

karşı mücadelede kültürel önlem olarak, aşırı sulama ve aşırı 

azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: Diğer emicilerle, yaprak biti ve 

kırmızı örümceklerle ilaçlı mücadele yapılıyor ise pamuk yaprak 

piresi için ayrı bir ilaçlamaya gerek yoktur. Erken dönemde sorun 

olan pamuk yaprakpirelerine karşı gerekmedikçe kimyasal 

mücadele yapılmamalıdır. Zira bu dönemde zararlı olan türleri 

baskı altında tutan yararlı türlerin etkinliği oldukça yüksektir. 

Temel gelişme ve koza oluşturma dönemlerinde 40-50 da‟lık her 

ünite 4 ayrı bölüme ayrılır. Her bölümden bitkilerin alt, orta ve üst 

yaprakları alınarak toplam 25 yaprakta sayım yapılır. En az 

haftada bir yapılacak periyodik kontrollerde yaprak başına 10 

ergin veya nimf yoğunluğuna ulaşmış ve popülâsyonu artış 

eğiliminde ise ilaçlı mücadeleye karar verilmelidir. Yaprak 

pirelerinin kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları 

aşağıda yer almaktadır: 

  

PAMUKTA YAPRAK PĠRELERĠNE  KARġI KULLANILACAK  ĠLAÇLAR VE 

DOZLARI 

Etkili madde adı ve miktarı      

Formülasyon 

Dozu (da) 

Tau-Fluvalinate 240 g/l       FL 20 ml/da 

Dimethoate 400 g/l -190 g/l EC 100 ml/da-200 ml/da 

Esfenvalerate 200 g/l   EC 7.5 ml/da 

Esfenvalerate 50 g/l   EC 30 ml/da 

Acetamiprid %20   SP 10 g/da 

Imıdacloprid 350 g/l   SC 35 ml/da 

İmidacloprid 210 g/l + Beta Cyfluthrin 90 g/l  OD 15 ml/da 

Malathion 650 g/l  EC 170 ml/da  

Malathion 190 g/l  EC 500 ml/da  

Malathion % 25  WP 400 g/da 



 

 

Thiamethoxam/l141g/l+ 

Lambdacyhalothrin +106g/l  

SC 20 ml/da 

 

 

PAMUKTA TÜTÜN 

THRiPSi 

(Thrips tabaci Lind.)(Thys.: Thripidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

 

Bitki özsuyunu emerek pamuğun sap ve yapraklarında 

zarar yaparlar. Gelişme durgunluğuna neden olurlar. Yapraklarda 

en belirgin görünüm, damarlar boyunca oluşan gümüşlenmelerdir.  

Erginleri 0.8-0.9 mm boyda, açık sarı veya esmerimsi 

renktedir. Vücutları silindir şeklinde olup, incelerek son bulur. 

Kanatların kenarları kirpik şeklinde saçaklıdır. Nimf ergine çok 

benzer. Yumurta oval şekilde, 0.3 mm boyda ve beyaz renktedir. 

Nimf, 1 'nci devre, 2'nci devre açık sarı renkte, 0.9 mm boydadır.  

 

DOĞAL DÜġMANLARI: 

 

Tütün tripsi'nin, etkili pek çok doğal düşmanı 

bulunmaktadır. Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları 

şunlardır: Aeolothrips intermedius (Bag.), Chrysoperla carnea 

(Staph.), Scymnus spp., Orius spp., Deraeocoris spp., Nabis 

spp., Geocoris spp. 

 

 

Pamukta Tütün Thripsi Erginleri 

 

 

MÜCADELESĠ: 

 



 

 

Kültürel önlemler: Tütün tripsi, pamuktan başka; tütün, 

soğan, sarımsak, çeşitli sebze, yerfıstığı ve pancar gibi birçok 

bitkilerde de bulunması nedeniyle bu bitkilerin pamuk aralarına 

ekim ve dikimlerinin yapılmaması yararlı olur. 

 

Biyolojik mücadele: Uygulanan bir biyolojik mücadele 

yöntemi bulunmamaktadır. 

 

Kimyasal mücadele: Pamukta erken dönemde görülen ve 

Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında sorun 

olan tütün tripsine karşı gerekli olmadıkça ilaçlı mücadele 

yapılmamalıdır. Zira bu dönemde zararlıyı baskı altında 

tutabilecek yararlı türlerin etkinliği söz konusudur.  

Bu zararlıya karşı doğrudan kimyasal mücadele önermek 

yerine, yaprak bitine karşı kimyasal mücadelenin yapıldığı 

yerlerde birlikte kontrol edilmesini sağlamak; özellikle erken 

mevsimde (temel gelişme döneminde) tek zararlı olarak 

bulunması halinde ve ancak ağır bulaşma söz konusu olduğunda 

ilaçlı mücadele önerilmelidir. 40-50 dekarlık tarla iki ayrı yönden 

gezilerek en az 100 bitki kontrol edilir. Kontrol edilen bitkilerde 

bulaşık bitki oranı % 15‟i geçiyorsa ilaçlı mücadele düşünülmeli 

ve yaprak bitine karşı kullanılan ilaçlardan birisi  tavsiye 

edilmelidir. 

 

 

 

PAMUKTA KIRMIZIÖRÜMCEKLER 

(Tetranychus cinnabarinus Boisd.) ve T.urticae 

Koch.)(Acarina: Tetranychidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Yaprakta varlığını, yaprağın önce sararıp sonra kızarması 

ile belli eder. ilk sararmalar, yaprağa üstten bakıldığında sarı 

noktalar şeklinde görülür, daha sonra yaprağın bir bölümü veya 

tamamı kızarır. Emilerek rengi değişen yapraklar kolayca fark 

edilebilir.Taraklanmadan önce yoğunluk kazanırsa, yaprakların 

kurumasına neden olarak bitkinin beslenmesini yavaşlatır, 

neticede bitki boyu kısa kalır. Gelişmenin yavaşlaması 

taraklanmayı geciktirir. 

Taraklanma döneminden sonra tarak, çiçek ve küçük 



 

 

kozalarda da beslenerek çabuk dökülmelerine neden olur. 

Koşullara göre zarar oranı % 40'a kadar çıkabilir. 

Tetranychus cinnabarinus Boisd: Ergin vücut uzunluğu 

0.3-0.4 mm.dir. 8 bacaklı bulunan dişiler beslendikten sonra 

"Karmine" kırmızısına dönüşmektedir, vücutları k ıllıdır. Erkekler 

açık kırmızı ve sarı renklidir. 

Tetranycuhus urticae Koch: Esas rengi yeşilimsi olup, 

sarımtırak koyu yeşil veya kahverengimsi yeşil olabilir. Vücut 

uzunluğu dişide 0.3-0.5 mm olup erkekler daha küçüktür. 

Her iki türün yumurtası küre şeklinde olup, çapı 0.1 mm 

kadardır. Önceleri şeffaf ve beyaz, açılmaya yakın hafif kırmızı 

ve sarı renk almaktadır. 

Yumurtadan yeni çıkmış larvanın rengi, açık sarı ile uçuk 

kırmızıdır. Oval biçimde olan yeni larvalar beslendikten sonra 

rengi koyulaşır ve ergine benzerler. Altı bacaklı olan larva 

döneminde vücut kıllıdır. 

Nimf'ler 4 çift bacaklıdırlar. 

Protonymph şekli bakımından ergine benzer, yeşilimsi 

sarı ve hafif kırmızı rengindedir. Bu dönemde beslenme ve 

hareket daha fazladır. 

Deutonymph devresinde dişilere nazaran daha narin ve 

daha küçüktür. Bu devrenin sonunda ergin kırmızı örümcekler 

meydana gelir. 

Koşullara göre zarar oranı % 40'a kadar çıkabilir. 

 

 

DOĞAL DÜġMANLARI: 

Kırmızı örümceklerin, etkili pek çok doğal düşmanı 

bulunmaktadır.Bu türlerden S.longicornis ve Stethorus türleri 

kırmızıörümcek popülasyonunu yüksek oranda 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle zararlıya karşı ilaçlı mücadele 

gerekiyorsa spesifik akarisitler kullanılarak, yararlı türlerin 

korunması sağlanmalıdır. Ülkemizde tespit edilen doğal 

düşmanları şunlardır: S.punctillum Weise, Scymnus spp., 

Scolothrips longicornis Pries., Frankliniella occidentalis 

Pergande, Orius horvathi (Reut.), O.niger (W.), O.minutus 

(L.), Deraeocoris pallens Reut., D.serenus Dgl.Sc., 

Campylomma diversicornis Reut., Geocoris spp., Nabis spp., 

Chrysoperla carnea (Staph.) 

 



 

 

  

Pamukta Kırmızı Örümcek 

Ergini 

Pamukta Kırmızı Örümcek 

Zararı 

 

MÜCADELESĠ: 

 

Kültürel önlemler: Pamuk tarlaları çevresindeki yabancı 

otların temizlenmesi, ilk bulaşmaların geciktirilmesi yönünden 

etkili olabilir. 

Biyolojik mücadele: Kırmızıörümceklerin doğal 

düşmanları, özellikle Stethorus türleri ile S.longicornis, 

kırmızıörümcek popülasyonunu genellikle baskı altında 

tutabilmektedir. Bu nedenle zararlıya karşı ilaçlı mücadele 

gerekiyorsa spesifik akarisitler kullanmak suretiyle yararlı türler 

korunmalıdır. 

Kimyasal mücadele: Temel gelişme ve koza oluşturma 

dönemlerinde 40-50 da.‟lık her bir ünitenin 4 ayrı bölümünde bir 

bitkiden olmak üzere 25‟şer bitkiden birer yaprak alınarak toplam 

100 yaprağın arka yüzünde sayımlar yapılır.Kırmızıörümcek 

yoğunluğu öncelikle tarla kenarlarında ve lokal olarak 

görülmektedir. Bu durumda sadece bu yerler, zararlı yoğunluğu 

Ekonomik Zarar Eşiğini (Akdeniz Bölgesi‟nde 5 adet 

kırmızıörümcek/yaprak, Ege ve Güneydoğu Ana-dolu‟da 10 adet 

kırmızıörümcek/yaprak) aşmış ise spesifik akarisitlerle 

ilaçlanmalıdır. Zararlı tarla içine yayılmış ve yapılan sayımlarda 

yoğunluğu yukarıdaki değerlere ulaşmış ise yine akarisitlerle 

kaplama ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlı mücadelede tarla 

pülverizatörüne yaprak altı meme setleri ilave edilmelidir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PAMUKTA  ÇĠZGĠLĠ  PAMUK  YAPRAK KURDU 

(Spodoptera exiqua Hubn.)(Lep.: Noctuidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Zararı pamuk bitkisi henüz 4-6 yaprak iken başlar. Birinci 

çapadan sonra çapalanan otlardan pamuğa geçer ve bu devrede 

çok zararlı olur. Küçük pamuk bitkilerinin yapraklarını ve uç 

sürgünlerini yer. Bitki tarak devresine girmiş ise bu zamanda 

larvalar yaprak, sürgün ve tarakta zararlı olurlar. Çiçek ve kozada 

da zararı görülebilirse de önemli değildir. 

Salgın yıllarında yaprakları tamamen yiyerek çok büyük 

zararlar meydana getirir. Yapraktaki zarar muntazam kenarlı 

büyük delikler şeklindedir. Tarakları dıştan kemirip bırakırlar.  

Kelebekleri görünüş itibariyle gri kahve ve kurşuni 

kahverengindedir. Ön kanatta gözle görülebilen iki teke vardır.  

Yumurta 0.4 mm çapında, beyaz renkte olup, üstten 

hafifçe basıktır. Yumurta paketi beyaz pullarla örtülüdür.  

Yeni çıkmış; larvaların boyu 1 mm kadar olup, baş s iyah 

ve vücuda oranla büyüktür. Gri yeşil renktedir. Son donem larva 

boyu 2-2.5 cm kadar olup, sırtta ve yanlarda baştan sona kadar 

uzanan açık renkte beyaz şerit bulunur. 

Pupa; 1 cm boyunda açık kahverenginde olup, uç 

kısmında birbirinden aralıklı iki tane diken gibi çıkıntısı vardır. 

PAMUKTA KIRMIZI ÖRÜMCEĞE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR VE DOZLARI  

Etkili madde adı ve miktarı      Formülasyon Dozu (da) 

Hexythiazox  50 g/l  (Ergine etkili 

değildir) 

EC 100 ml/da 

Clofentezine 500 g/l  EC 40 ml/da  

Fenbutatin Oxide 500g/l  SC 135 ml/da 

Etofenprox 50 g/l EC 500 ml/da 

Tebufenpyrad % 20  WP 60 g/da  

Bifenthrin 100 g/l  EC 70 ml/da 

Abamectin 18 g/l EC 50 ml/da 

Etoxazole 110 g/l  SC 50 ml/da 

Azadirachtin A 10 g/l  EC 200 ml/da 

Spiromesifen 240 g/l  SC 40 ml/da 

Spiromesifen 228,6 g/l + Abamectin 
11,4 g/l  

EC 35 ml/da 



 

 

 

DOĞAL DÜġMANLARI: 

Çizgili pamuk yaprakkurdunun, etkili birçok doğal düşmanı 

bulunmaktadır. Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları şunlardır : 

Chrysoperla carnea (Staph.), Orius spp., Deraeocoris spp., 

Geocoris spp., Nabis spp., Microbracon spp., Apenteles 

ruficrus (Haliday) 

 

 

 

Pamukta Pamuk Çizgili Yaprakkurdu Larvaları 

MÜCADELESĠ: 

 

Kimyasal Mücadele: Temel gelişme döneminde  40-50 

da‟lık her ünitenin 4 ayrı bölümünde, 10-15 adımda bir bitki olmak 

üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol 

edilir. Haftalık olarak yapılacak kontrollerde 100 bitkide 10 adet 

larva veya yeni açılmış iki yumurta paketi bulunduğunda ilaçlı 

mücadele yapılmalıdır.Çizgili pamuk yaprakkurdu'nun kimyasal 

mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları aşağıda yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAMUKTA ÇĠZGĠLĠ YAPRAK KURDUNA  KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR VE DOZLARI 

Etkili madde adı ve miktarı      Formülasyon Dozu (da) 

Spinosad 480 g/l                   EC 25 ml/da 

Deltamethrin 120 g/l       EC 15 ml/da 

Malathion 650 g/l             EC 250 ml/da 

Malathion 190 g/l             EC 750 ml/da 

Z 9,E 12 tetradecadienly  

,3038 mg /kapsül, Z 9 

Tetradecenol 0,0062 

mg/kapsül (BAW-

PHEROCON-KIT) 

 

TUZAK 

 

TUZAK 

 

 

PAMUKTA  DĠKENLĠKURT 

(Earias insulana Boisd)(Lep.: Noctuidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Sürgün, tarak, çiçek ve koza da zararlı olur. Bitki gelişme 

döneminde iken yumurtadan çıkan larva tomurcuğu yiyerek 

beslenir. Sonra sürgünü delerek sapın içine girer ve sap 

içerisinde beslenmeye devam eder. Larva, pupa olmak üzere en 

son beslendiği yerden delip dışarı çıkar. Taraktaki zararda ise 

yumurtadan yeni çıkan larvalar tarağı tepe kısmından delerek 

içeri girer ve tahribatını yapar. Böyle taraklar fazla açılmaksızın 

yere düşerler. Asıl zararını kozada yapar. Larvalar genellikle 

kozanın alt yarısından içeri girer, henüz gelişmemiş lif ve çiğitleri 

yer. Dikenlikurt zararına uğrayan koza genellikle hiç açılmaz.  

Zarar gören kozalar köşeli yaprak leke hastalığı için uygun 

bir ortam teşkil eder. 

Erginde ön kanatlar ve baş ilkbaharda parlak yeşil, yaz 

sonu ve sonbaharda ise sarımsı, arka, kanatlar ise ipek beyazıdır. 

Bacaklar beyaz, gözler mavi ve yeşildir. Vücut uzunluğu 8-10 

mm.dir. 

Yumurta çapı 0.5 mm civarındadır. Nar meyvesi gibi olup 

enine ve boyuna dilimlidir. ilk bırakıldığında mavimtırak renklidir, 

açılmaya yakın koyulaşır. 



 

 

Larvada vücut gridir. Olgunlaştıkça gri mavi olur. Üzeri 

sarı noktalıdır. Baş koyu ve parlaktır. Olgun larva 15-18 mm 

uzunluğundadır. 

Açıkkahve renkli olan pupa beyaz veya krem renkli kokon 

içindedir. Boyu 12 mm kadardır. 

 

DOĞAL DÜġMANLAR: Dikenlikurtun, etkili bir çok doğal 

düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları 

şunlardır : Chrysoperla carnea (Staph.), Orius niger Walf., 

O.horvathi Reut., O.minutus (L.), Nabis pseudoferus Ratt., 

N.punctatus L., N.rugosus L., Geocoris spp., Piocoris spp., 

Habrobracon hebetor (Say.) 

 

 

 

 

 

  

Pamukta Dikenlikurt Larvaları 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel Önlemler: Hasattan sonra pamuk sapları  

tarladan kaldırılmalı,sap kesiminden sonra tarla derin 

sürülmeli,ertesi yıla intikal edecek pamuk bitkisi bırakılmamalı, 

tarla içinde ve kenarlarında dikenli kurdun beslenmesi için 

konukçu bitki olmamalı, erken ekim yapılmalı, geç sulamalardan 

da kaçınılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: Taraklanma ve koza oluşturma 

dönemlerinde, üç metre sıra uzunluğundaki bitkiler incelenerek, 

larvası veya açılmaya yakın yumurtaları sayılır veya kozalardaki 

% bulaşıklılık oranı kontrol edilir. Haftalık yapılacak sürveylerde 3 

m'lik pamuk sırasında ortalama iki larva veya 4 inficara yakın 



 

 

yumurta bulunduğunda, koza sürveyinde ise %10 bulaşık koza 

belirlendiğinde ilaçlı mücadele önerilmelidir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, bu tür son yıllarda ülkemiz 

pamuk alanlarında çok az görülmekte ve ilaçlı mücadeley i 

gerektirecek yoğunluğa ulaşamamaktadır. 

 

PAMUKTA YEġiLKURT 

(Heliothis armiqera Hübn.)(Lep.: Noctuidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Larvaları genellikle taraklar başta olmak üzere generatif 

organlarda beslenerek zarar verirler. Yapraklarda da beslenirlerse 

de önemli değildir. Beslendiği tarakların yaprakları açılır, daha 

sonra zarar görmüş bu taraklar dökülür, çiçeklerden koza 

oluşmaz, bitkide üstten aşağıya doğru hareket ederek tarak, çiçek 

ve kozalarda beslenir. Kozalar açılmaz, zamanla kurur  veya 

çürürler. 

Kelebeklerin kanat açıklığı 31-35 mm.dir. Erkeklerin ön 

kanatları grimsi-yeşil, yeşilimsi devetüyü veya zeytin yeşili 

renktedir. Dişinin vücudu ise turuncu-kahverengi kırmızımsı-

kahverengi veya tuğla kırmızısı renktedir. 

Yumurta kubbe şeklinde ve beyaz, soluk sarımsı yeşil 

renktedir. Açılmaya yakın koyulaşır ve üzerinde enine bir bant 

oluşur. 

Larva yumurtadan ilk çıktığında şeffaf, soluk, grimsi yeşil 

renktedir. Baş ise koyu siyahımsı kahverengi renktedir. Zamanla 

vücut üzerinde uzunlamasına bant şeklinde lekeler oluşur. Son 

donem larva yeşil kahverengi veya turuncu rengin değişik 

tonlarındadır. Olgun larva 3-4 cm boydadır. 

Mumya tipi pupa olup, boyu 15-18 mm. ve rengi 

kırmızımsı kahverengidir.  

 

DOĞAL DÜġMANLARI: 

Yeşilkurt'un, etkili pek çok doğal düşmanı 

bulunmaktadır.Yeşilkurt larvalarında toplam parazitlenme oranı, 

özellikle ilaçlamanın sona erdiği mevsim sonlarında %60'a kadar 

ulaşabilmektedir. Keza predatör türlerden C. carnea, zararlının 

pamuktaki üçüncü dölünde etkili bir baskı unsuru 

durumundadır.Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları şunlardır: 

Chrysoperla carnea (Staph.), Piocoris luridus Fieb., Geocoris 



 

 

pallidipennis (C.), G.megacephalus (R.), G.arenarius (Jak.), 

Nabis pseudoferus Rm., Orius niger (W.), O.minutus (L.), 

O.horvathi (Reut.), Deraecoris pallens Reut., D.serenus 

Dgl.Sc., Campylomma diversicornis Reut., Scymnus 

interruptus Gze., S.apetzoides Copra, S.apetzi Muls., 

Apanteles glomeratus (L.), Microplitis rufiventris Kok., 

Habrobracon hebetor (Say.), Cotesia ruficrus Haliday, 

Chelorus osculator Panzer, Hyposoter didymator (Thbg.), 

Ichneumon sarcitorius L., Diedegma sp., Trichogramma 

evanescens West., T.turkestanica M., Telenomus minimus K., 

Conomorium patulum (Walk.), Bacillus cereus, 

B.thuringiensis, Aspergillus flavus, A.parasiticus, A.niger, 

Rhizopus sp. 

 

  
 

Pamukta Yeşilkurt 

Ergin Kelebeği 

Pamukta Yeşilkurt 

Yumurtası 

Pamukta Yeşilkurt 

Larvası 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel önlemler: Zararlı yoğunluğunu düşürmek 

amacıyla hasattan sonra tarlaların geciktirilmeden sürümü 

yapılmalıdır. Böylece larvaların yaygın bir besin kaynağı ortadan 

kaldırılmış olur. Ayrıca gossypol oranı yüksek çeşitler tercih 

edilmelidir. 

Biyolojik mücadele: Ülkemizde Etkili bir biyolojik 

mücadele yöntemi henüz uygulanmamasına karşın, çok sayıdaki 

doğal düşmanlarını korumaya yönelik önlemlerle, zararlı 

popülasyonu baskı altında tutulabilir. Ancak epidemi yıllarında, bu 

doğal düşmanlar zararlıyı baskı altında tutmakta yetersiz 

kalmaktadır. 

Kimyasal mücadele: Koza oluşturma dönemi başından 

itibaren olgunlaşma dönemine kadar, 40-50 dekarlık pamuk 



 

 

tarlası bir ünite kabul edilir. Her ünitede en az 3 ayrı yerde 3 m‟lik 

sıra uzunluğundaki tüm bitkiler incelenerek yeşilkurt larvaları 

sayılır. Kontroller en az haftada bir kez yapılmalıdır. Yeşilkurt‟un 3 

dölü pamukta zararlı olmakta ve her dölü Çukurova koşullarında 

yaklaşık 30 günde tamamlanmaktadır. Yapılacak sürveylerde 3 

m'lik pamuk sırası uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda 

ilaçlı mücadeleye karar verilmelidir. Bırakılan yumurta sayısı 

arttığı sürece ilaçlama geciktirilmeli, ancak bu süre Yeşilkurt 

larvalarının çok fazla büyümesine imkan verecek kadar uzun 

olmamalıdır. İlaçlı mücadelede yüksek etki elde etmek için her 

dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu 

dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, 

çiçek ve koza içinde beslendiklerinden sabahın erken saatlerinde 

veya akşamın geç saatlerinde ilaçlama yapılmalıdır. Pamukta 

yeşilkurda karşı aşağıdaki ilaçlardan birisi kullanılabilir.  

 

 

PAMUKTA YEŞİLKURDA KARŞI KULLANILACAK  İLAÇLAR VE 

DOZLARI 

Etkili madde adı ve miktarı      Formülasyon Dozu (da) 

Indoxacarb 150 g/l  SC 45 ml/da 

Pyridalyl 500 g/l  EC 20 ml/da 

Spinosad  480 g/l    EC 12,5  ml/da 

Zetacypermethrin 100 g/l  EW 125 ml/da 

Azadirachtin  10 g/lt EC 300 ml/da 

Chlorantraniliprole 200 g/l  SC 17,5 ml/da 

Emamectin Benzoate % 5  SG 40 g/da 

Novaluron 100 g/l  EC 100 ml/da 

Diflubenzuron 800 g/kg WG 30 g/da 

Metaflumizone 240 g/l  100 ml/da 

Flubendiamide %20  30 g/da 

Chlorantraniliprole 100 g/l + 
L.Cyhalothrin  50 g/l  

ZC 30 ml/da 

 

 

PAMUKTA PEMBEKURT 

(Pectinophora gossypiella Saund.)(Lep.:Gelechiidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ:  

Pamuk üretimi yapılan bütün ülkelerde önemli bir pamuk 

zararlısı olarak tanınan zararlının anavatanının Güney Asya 

ülkeleri veya Hindistan olduğu tahmin edilmektedir. Zararlı kışı 



 

 

pamuk tohumları içerisinde diyapoz halinde geçirdiği için 

tohumlarla önce Mısır‟a, buradan da dünyanın bir çok ülkesine 

yayılmıştır. Zararlının ülkemize girişi ilk defa 1923 yılında 

Mısır'dan Çukurova'ya getirilen tohumlarla olmuştur. 

Çukurova'dan 1950 yılında Ege ve diğer pamuk ekimi yapılan 

bölgelerimize yayılmıştır.  

Pembekurt ergini kanatları gri-kahve renkli ve vücut 

uzunluğu 7 mm. olan bir kelebektir. Kanat açıklığı 12-20 mm., ön 

kanatlar üzerinde enine koyu çizgiler ve lekeler olup, arka 

kanatlar kirli beyazdır. Arka kanatlar , ön kanatlardan daha geniş 

ve kanatların kenarları saçaklıdır. Yumurta boyu 0.5 mm. kadar 

olup ovalimsidir. Rengi yeşil beyaz olup üzeri pürüzlüdür.  

Yumurtadan yeni çıkan larvalar parlak beyaz renkte olup 

sonradan pembe renge dönüşür. Zararlı pembekurt ismini de bu 

renginden dolayı almıştır. Baş kısmı kahverengidir. Boğumlarda 

pembe lekeler ve kısa kıllar vardır. Pupaların boyu 8 mm. kadar 

olup önceleri beyazımsı olan renk sonra kahverengine dönüşür. 

Pupanın üzeri ince ve kadife gibi yumuşak tüylerle kaplıdır.  

Pembekurt kışı diyapoz halinde kozaların veya tohumların 

içerisinde larva olarak geçirir. Kör kozalar, tarla temizliği 

yapılmayan tarlalarda kalan veya yakacak olarak toplanmış 

saplarda bulunur. Larvalardan erginler Mart sonu, Nisan ayı 

başından itibaren çıkmaya başlarlar. Diyapozdan çıkış kışı 

geçiren zararlının hepsinde aynı zamanda olmayıp geniş bir 

zaman aralığını kapsar. Bu kaynaklardaki kelebek çıkışı, Mayıs 

ayında yoğunluk kazanarak Kasım ayı ortalarında sona 

ermektedir. Bir kelebeğin ömrü yaklaşık 10 gündür. Pembekurt 

neslini devam ettirebilmesi için pamuğun generatif organlarının 

oluşması gerekmektedir. Çukurova'da pembekurtun ara 

konukçusu bulunmadığından, tarak oluşumunun 10 gün öncesine 

kadar olan çıkışlar intihar çıkışları olarak adlandırılır.Kelebekler 

geceleri aktif olup, bir dişi hayatı süresince 800 yumurta 

bırakabilir. Dişi kelebekler yumurtalarını genellikle tarak, çiçek ve 

kozalara bırakırlar. Yumurtalar, hava şartlarına bağlı olarak 4-12 

günde açılır. Yumurtadan çıkan larvalar hemen tarak, çiçek ve 

koza içine girerek beslenirler. Larvalar önceleri daha çok tarak ve 

çiçekte zararlı olurlar. Kozaların 2/3'ünün olgunlaşmasıyla, 

kozalarda beslenme yoğunlaşır. Larvalar bu organların iç kısmını 

yer, özellikle kozalar içinde oluşan tohumları yiyerek zarar 

verirler. Yenilen tohumların çimlenme gücü düştüğü gibi bu 



 

 

çiğitlerden elde edilen yağ ve lif kalitesi düşmektedir. Larva koza 

içinde, 1-2 çenete zarar verebilir, birden fazla larva bulunması 

halinde kozanın tamamı zarar görebilir. Ağır bulaşma durumunda 

kör koza denilen zarar şekli ortaya çıkar ve zarar %80'e ulaşabilir. 

Çiçekte larva bulunması durumunda ise tipik olarak rozet 

çiçek denilen rüzgar gülüne benzeyen kapalı çiçek oluşumu 

meydana gelir. Eğer, koza içinde birden fazla larva bulunması 

halinde,kozanın tamamı zarar görebilir. 

 

 

 

Pembekurt Ergin Kelebeği Pembekurt Larvası 

 

MÜCADELESĠ 

Temel gelişme ve koza oluşturma dönemlerinde 

Çiçeklenme başlangıcından 5 gün sonra, kozaların 2/3‟ünün 

olgunlaştığı dönemde ve hasat sonunda birer kez kontrol yapılır. 

50 da‟lık pamuk tarlası bir ünite olarak kabul edilir. Her ünitede 

birbirinden en az 15 m uzaklık bulunan 5 ayrı yerde 25 m‟lik sıra 

üzerinde bulunan rozet çiçekler sayılır ve 10 ile çarpılarak bir 

dekardaki rozet çiçek sayısı bulunur. Kozaların 2/3‟ünün 

olgunlaşmasından itibaren, bir üniteden çapraz yürünerek, 

rasgele 100 koza toplanır, kesilerek içinde larva aranır. Bulaşık 

kozalar sayılır.Pembekurt mücadelesinde en etkili yöntem kültürel 

önlemlerdir. Etkili bir kimyasal mücadelesi yoktur. Ayrıca, yasal 

olarak pembekurt yönetmenliğinin iyi bir şekilde uygulanması 

gerekmektedir. Zararlının biyolojisi gereği kışı diyapoz halinde kör 

kozalar veya çiğit içerisinde geçirdiğinden, bulaşma kaynakları ve 

alınacak tedbirler şu şekilde sıralanabilir. 

Tarla Temizliği 

1.Pamuk çiftçilerinin hasat sonunda, tarladaki pamuk 

saplarını sapkeserlerle iyice parçalayıp kör koza ve her türlü 

pamuk artıkların 12-15 cm derinlikte sürerek toprağa 



 

 

gömülmelidir.  

2.Pamuk saplarını toplayarak yakacak olarak kullanan 

çiftçiler, bu sapları mutlaka 31 Mart'a kadar yakıp bitirmelidirler. 

Aksi halde en büyük bulaşma kaynağını bu saplardaki kör kozalar 

oluşturacaktır.  

3.Hasat sonrasında tarlada hayvan otlatılmalıdır. 

Tohum Temizliği: Tohumla bulaşmayı önlemek için 

kullanılacak tohumluklar sertifikalı ve delinte edilmiş 

olmalıdır.Zorunlu olarak havlı tohum kullanılacaksa, linterden 

geçirilmiş olmalı veya fümige edilmelidir.  

Kütlü pamukların tamamının 31 Mart'a kadar çırçırlanarak 

işlenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra kütlü pamukların çiftçi, 

tüccar veya çırçır işletmelerinde bulundurmaları, alımı-satımı ve 

nakilleri kanunen yasaklanmıştır. Ayrıca, yağlık olarak 

kullanılacak çiğitlerin işlenmesi 31 Mart'a kadar bitmemişse veya 

zorunlu olarak nakli gerekiyorsa çıkış merkezinde fenni temizliğe 

tabi tutulmalıdır. Yağ fabrikaları depolarında bulunan çiğitler için 

bulundukları depolarda gerekli koruyucu tedbirler alınır. Çiğit 

depoları boşaltıldıktan sonra dezenfekte edilir. Çırçır 

işletmelerinde, kütlü pamuk işlemeleri bittikten sonra, fabrika 

depoları iyice dezenfekte edilir ve çırçır atıkları bir yerde 

toplanarak yakmak veya toprağa gömmek suretiyle imha edilir. 

Biyoteknik Yöntem: Son yıllarda, biyoteknolojik 

yöntemlerden şaşırtma tekniği yani feromon uygulaması Feromon 

uygulanacak pamuk ekili alana taraklanmadan 8-10 gün önce, 

cezbedici cinsel tuzaklar asılır. Tuzaklara ergin kelebek düşümü 

yoğunsa, bu alan bulaşık demektir ve taraklanma başlangıcında 

feromon uygulanan alan ne kadar büyük olursa, başarı oranı o 

kadar artar. 50 da. alandan daha küçük yerlere feromon 

uygulanmamaktadır. Ancak, yan yana olan küçük tarlaların hepsi 

birden feromon kullanabilir. Uygulanacak feromonun, tavsiyesine 

uygun olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 

PAMUKTA PEMBE KURT 

Kimyasal Mücadelesi Yoktur. 

Z-7/Z-11-

Hexadecadienly acetate 0,5 

mg+Z7-E11kapsül,  

Hexadecadienly acetate  0,5 

1 ad/2 ad/ tarlaya tuzak 

25 ad/da çubuk 



 

 

mg (PBW-PHEROCON-KIT) 

795 g/l Z,Z/Z,E-I-II 

Hexadecadienly acetate 140 

mg/çubuk (PB-ROBEL)  

 

 

PAMUKTA  ÇĠÇEK THRĠPSĠ 

(Frankliniella intonsa Tryb, Frankliniella occidentalis 

perg.)(Thys.: Thripidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Pamuk bitkisinin özellikle çiçek ve çiçek tomurcuklarında 

emgi yaparak tarak ve çiçek dökümüne neden oldukları için verimi 

olumsuz yönde etkiler. Beslenirken salgıladığı salgı ile ya da 

emdiği yerlerden bakteri veya mantarların girmesine ve virüs 

hastalıklarını bulaştırması ile de dolaylı olarak zarara neden olur.  

Vücut uzunluğu 1.2-1.3 mm arasındadır. Dişi koyu 

kahverenginden siyahımsı kahverengiye kadar değişen renkte, 

erkek daha küçük ve incedir. Kanatlar donuk sarı, antenler sarı ve 

siyah çizgilidir. 

Yumurtalar fasulye biçiminde, larvalar açık, portakal sarısı 

renkte olup 1-1,5 mm uzunluktadır. Pupa açık sarı renkte, 1 mm 

uzunluktadır.  

Kışı ergin halde çeşitli bitkilerde geçirir. Pamuğun 

taraklanmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Çiçek ve koza 

döneminde (Temmuz-Ağustos sonu) yoğunluğu 200 thrips/çicek 

olacak kadar yüksek olmaktadır. Laboratuvarda yılda 22 döl 

verdiği bulunmuştur. 

 

DOĞAL DÜġMANLARI 

Son yıllarda anılan bölgede mücadeleyi gerektirecek 

yoğunluğa ulaşan zararlının doğal düşmanı olarak Chrysoperla 

carnea (Staph.)(Neur.:Chrysopidae) ve Orius spp. 

(Het.:Anthocoridae) belirlenmiştir. 

 



 

 

  

Pamukta Çiçek Thripsi 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel Önlemler: Sık ekilen pamuk tarlalarında zarara 

neden olduğu için, pamukların önerilen sıra aralıklarında  (75-80 

cm) ekilmesi gereklidir. Bunun için, zararlının yoğun olarak çıktığı 

yerlerde, pamuğun erken ekilmesine özen gösterilmelidir.  

Kimyasal Mücadele: Zararlının mücadelesinde; kültürel 

tedbirlere önem verilmelidir. Genellikle en yoğun olduğu dönem, 

Ağustos ayı ortalarına rastlamaktadır. Yapılan araştırmalarda, 

çiçek tripsi ile bulaşık bitkilerin, her bir çiçeğindeki ortalama trips 

sayısının 100'ün altında olması halinde, verimi etkileyecek 

düzeyde ekonomik bir zarara neden olmadığı; çok yoğun 

tarlalarda ise, haftada iki defa ilaçlama yapılmasına karşın, 

ilaçların yeterli etki gösteremedikleri gibi kurtarılan ürünün de 

masrafı karşılamadığı belirlenmiştir. 

 

PAMUKTA TÜTÜN BEYAZSiNEĞĠ 

(Bemisia tabaci Genn.)(Hom.: Aleyrodidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Hem ergini hem de larvası zararlıdır. Bitki özsuyunu 

emerek bitkinin zayıflamasına neden olur. Bitkinin gelişmesi 

yavaşlar, yoğun olduğunda gelişme durur. Verimin düşmesine 

neden olur. 

Yapışkan tatlı madde salgılar, bu tatlı madde, bitkinin her 

yerini kaplar. Üzerine yapışan mantarlar nedeniyle bitki 

siyahlaşır,Yapraklar üzerindeki yapışkan ve siyah madde yağış ve 

çiğ vasıtasıyla kütlüye bulaştığında lifin kalite değerini de düşürür.  

Üründe meydana getirdiği kayıp %67'ye kadar 

çıkmaktadır. Pek çok yabani konukçusu vardır. Birçok kültür 

bitkisinde zararlıdır. 



 

 

 Ergin; boyu 1 mm kadardır. Genel görünüşü beyazdır. 

Yakından bakıldığında vücut açık sarıdır. Kanat ve vücut üzeri 

beyaz tozlu görünüşte bir mum tabakası ile kaplıdır. Gözler 

kırmızıdır. 

Yumurta; boyu 0.25 mm kadardır. Yeni konulduğunda 

beyazdır. Yaprak dokusuna sapı ile yaprak yüzeyine dik olarak 

tutturulur. Olgunlaştıkça renk koyulaşarak kahverengine döner.  

Larva; yumurtadan çıktığında hareketlidir, oval, soluk sarı 

renklidir. Hortumunu yaprak dokusuna sokarak 8 saatte kendisini 

sabitleştirir ve hareketsiz duruma geçer. Üzerini mum tabakası 

kaplar. Kabuklu bit görünüşünü alır. Son donem larva yaklaşık 

0.77 mm boyunda yeşil sarı renkli olup şişkinleşir.Pupa larvaya 

benzer. Larva üçüncü dönemin sonlarına doğru sırtı hafifçe 

yükselerek ve rengi koyulaşarak pupa dönemine girer. Boyu 0.65 

mm.dir. 

 

DOĞAL DÜġMANLARI: Beyazsineğin, bir çok etkili doğal 

düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde tespit edilen doğal 

düşmanlarışunlardır: Eretmocerus mundus Mercet, Encarsia  sp., 

Prospaltella sp. nr. aspiticola M., Chrysoperla carnea (Steph.), 

Nabis pseudoferus Rm., Geocoris spp., Orius spp., Deraeocoris 

spp. 

Bu türlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması, 

beyazsinekle mücadelede başarıyı arttıracak en önemli 

noktalardan biridir. Bu amaçla geniş spektrumlu kimyasallar 

yerine olabildiğince seçici insektisitler önerilmelidir. 

 

 

 

 

 

Beyaz Sinek Erginleri 

 



 

 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel Önlemler: Hasadın erken bitirilmesine önem 

verilmeli, hasattan sonra sap kesimi veya sürüm yapılarak tarlalar 

temizlenmeli,erken olgunlaşan pamuk çeşitlerinin ekilmesi tercih 

edilmeli, fazla azotlu gübre kullanılmamalı, gereğinden çok 

sulama yapılmamalı, pamuk ile birlikte salatalık tarımı 

yapılmamalı, sebze, bostan ve pamuk tarlaların iç içe olmamasına 

özen gösterilmeli, Mart sonu veya Nisan ayı içinde uygun 

olduğunda, bahçeler işlenmelidir. 

Biyolojik mücadele: Etkili bir biyolojik mücadele yöntemi 

bulunmamaktadır. Ancak doğal düşmanlarının korunması, zararlı 

popülasyonunun baskı altında tutulmasında yarar sağlar. Bu 

nedenle zararlıya karşı kimyasal mücadele gerektiğinde doğal 

düşmanlara etkisi düşük preparatlar kullanılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: ilk sulamadan önce veya sonra yer 

aletleriyle ilaçlama yapma imkanı olduğu donemde etkili bir 

ilaçlama yapmak amaç olmalıdır.Kültürel önlemlerin 

uygulanmasına ve doğal düşmanların baskısına rağmen 

beyazsinek Ekonomik Zarar Eşiğini aşıyorsa bu durumda ilaçlı 

mücadeleye karar verilmelidir. İlaçlı mücadelede, satıh(yeşil 

aksam) ilaçlamaları tercih edilmelidir. Zararlı yoğunluğunun 

Ekonomik Zarar Eşiğini aştığı durumlarda, ilk sulamadan önce 

veya sonra, yer aletleriyle ilaçlama yapma imkanı olduğu 

dönemde etkili bir uygulama yapmak amaç olmalıdır. 

Koza oluşturma döneminde, özellikle ilk sulamadan sonra; 

40-50 da‟lık bir pamuk alanı ünitesinde; koza oluşturma dönemine 

kadar, tesadüfen seçilen 50 bitkiden 1 alt,1 üst olmak üzere 

toplam 100 yaprakta; koza oluşturma döneminde ise 20 bitkiden 

(1 üst, 1 orta, 1 alt) toplam 60 yaprakta sayımlar yapılır. Yaprak 

başına ortalama 5 ergin, 10 larva görüldüğünde ilaçlama tavsiye 

edilir. 

İlaçlamalarında tarla pülverizatörlerine yaprak altı meme 

setleri ilave edilmelidir. İlaç seçiminde, yararlı türlerin korunması 

açısından Böcek Gelişim Engelleyicisi ve Böcek Gelişim 

Düzenleyicisi grubu preparatlara öncelik verilmelidir. Zararlıda 

kimyasallara karşı oluşabilecek direnci ortadan kaldırmak veya en 

azından geciktirmek için, ilaç grupları dönüşümlü olarak 

kullanılmalıdır.Tütün beyazsineği'nin kimyasal mücadelesinde 

kullanılan ilaçlar ve dozları aşağıda yer almaktadır. 



 

 

 

 

PAMUKTA BEYAZSĠNEĞE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR VE DOZLARI  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

Buprofezin 400 g/l  SC 100 ml/da 

Pyriproxyfen 100 g/l EC  EC 50 ml/da 

Pyriproxyfen 50 g/l EC  EC 100 ml/da 

Pirimiphos Methyl 500 g/l  EC 200 ml/da 

Bifenthrin 100 g/l  EC 100 ml/da 

L.Cyhalothrin + Buprofezin 20 +100 g/l EC  EC 350 ml/da 

Acetamiprid % 20  SP 40 g/da 

İmidacloprid 350 g/l  SC 85 ml/da 

 

PAMUKTA PAMUK YAPRAKKURDU (PRODENYA) 

(Spodoptera littoralis Boisd.) (Lep.: Noctuidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Larva çıkışı ile birlikte zarar yapmaya başlar. Yumurta 

kabuğunu yedikten sonra yaprağın alt yüzeyini kemirir ve 

yaprağın epidermisini yiyerek zar gibi yapar. Diğer yapraklarda da 

beslenerek delik deşik eder. Tarak ve çiçekler ile de beslenirler. 

Üçüncü larva döneminden başlayarak çok oburlaşır. Kozayı 

delerek içine girip beslenir, koza oluşturma döneminde ilaçlama 

yapılmaz ise zarar oranı yüksek olur. 

Kelebeklerin ön kanatlan gri kahverenginde ve üzeri 

karışık şekilde sarı renkli çizgiler ile süslüdür. Arka kanat beyaz 

renktedir. 

Yumurtalarını pamuk yapraklarının arka yüzeyine paketler 

halinde bırakır ve devetüyü rengindeki pullarla örter. 

Yumurta ilk bırakıldığında yeşilimtırak renkli iken açılmaya 

yakın koyu kahverengileşir. 

Yeni çıkan larva 1-1.5 mm uzunluğunda, yeşil renkli, kıllı 

baş vücuda göre büyük, koyu-kahve siyah renklidir. 

Olgun larva 4-5 cm boyunda gri-kahve yada siyahımtırak 

renkli olabilir. Deri kadife gibi görünür. Sırtta boydan boya kirli 

sarı bir bant vardır. 

Pupa toprağın 2-8 cm derinliğinde bulunur. 16-18 mm 

boyundadır. sarımtırak olan rengi daha sonra kahverengine 

dönüşür. 

 

DOĞAL DÜġMANLARI: 



 

 

Pamuk yaprakkurdunun bir çok doğal düşmanı 

bulunmaktadır. Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları şunlardır : 

Nabis pseudoferus Rm., Chyrsoperla carnea (Satph.), Microplitis 

rufiventris Kok. 

 

 

 

 

 

Pamuk 

Yaprakkurdu 

Ergini 

Pamuk Yaprakkurdu 

Larvası 

Yumurta Paketi 

 

 

 

 

MÜCADELESĠ:  

Kültürel Önlemler: Hoşlandığı nemli ve loş  ortamı, 

kaldırmak için gerekmedikçe pamuk tarlası sulanmamalı, bitkiler 

sık bırakılmamalıdır. 

Kimyasal Mücadele:  Koza oluşturma ve olgunlaşma 

dönemlerinde 40-50 da‟lık bir ünite pamuk tarlası 4 ayrı bölüme 

ayrılarak her bölümünde 6-7 bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin; 

yaprak, çiçek ve kozalarında sayımlar yapılır. Haftalık olarak 

yapılacak sürveylerde; 25 bitkide ortalama 2 yumurta paketi veya 

ocak, ya da 10 bitkide 5  larva görüldüğünde kimyasal 

mücadeleye karar verilmelidir. 

Pamuk yaprakkurduna karşı ilaçlamalar, larvalar 

yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz dağılmadan 

yapılmalıdır. Yumurtadan yeni çıkmış larvalar daha çok bitkinin 

üst kısımlarında bulunduğundan bu dönemde yapılacak 

ilaçlamalar daha etkili olmaktadır. Bu nedenle özellikle Temmuz 

ayının ikinci yarısından sonra tarla kontrolleri sıklaştırılmalı ve 

yumurta paketi sayımlarında daha dikkatli davranılmalıdır.Pamuk 



 

 

yaprakkurdu‟nun kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve 

dozları aşağıda yer almaktadır. 

 

PAMUKTA PAMUK YAPRAKKURDUNA KARġI KULLANILACAK  ĠLAÇLAR VE 

DOZLARI 

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

Teflubenzuron 50 g/l    SC 100 ml/da 

Teflubenzuron 150 g/l  SC 35 ml/da 

Lufenuron 50 g/l    EC 30 ml/da 

İndoxacarb,150 g/l       SC 40 ml/da 

Cyfluthrin 50 g/l          . EC 150 ml/da 

Novaluron 100 g/l EC 40 ml/da 

Methoxyfenozide 240 g/l SC 37,5 ml/da 

Chlorpyrifos ethyl 480 g/l  EC 180 ml/da 

Pyridalyl 500 g/l EC 20 ml/da 

Spinosad 480 g/l SC 25 ml/da 

%5 Emamectin Benzoate SG 35 g/da  

Chlorantraniliprole 200 g/l  SC 17,5 ml/da 

Diflubenzuron 480 g/l  SC 30 ml/da 

Diflubenzuron 800 g/l  SC 20 g/da 

Z 9,E 11 Tetradecadienly acetate 0 

,3038 mg /kapsül, Z 9 E 12 

Tetradecadienly acetate  0,0062 

mg/kapsül (SPOD 1-PHEROCON-

KIT) 

 

TUZAK 

 

TUZAK 

 

 

 

 

 

 

 

2) SOYA ZARARLILARI 

Soya Zararlıları 
 

SOYADA PAMUK KIRMIZIÖRÜMCEĞĠ 

(Tetranychus cinnabarinus) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Zaralının erkekleri dişilerine nazaran daha hareketlidir. 

Yumurtalar 0.1 mm çapında küre şeklindedir. 

Önceleri şeffaf ve beyaz açılmaya yakın hafif sarı renk 



 

 

alırlar. Kışın tarla kenarında bahçe ve çalılıklardaki yabancı 

otlarda üremelerine devam ederler. 

Yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine tek tek bırakırlar.  

Dişiler yumurta bırakmadan önce yumurtalarını içine 

bırakacakları ağlar örerler. Ağların çokluğu populasyonun yoğun 

olduğunu gösterir. Bir dişi ömrü boyunca 100-150 adet yumurta 

bırakır. Ve yılda 10-20 döl verebilirler. 

Çukurovada en çok artış gösterdiği aylar Temmuz- 

Ağustos aylarıdır.Soya bitkileri çıkar çıkmaz zararlı soyaya 

geçebilir. Yapraklar önce sararır, sonra kızarır. İlk enfeksiyonlar 

lokaldir. Larva, nimf ve erginler yaprakçıklarda emgi yaparak 

zarar verir. Yapraklar zamanla kurur, gelişmesi duran bitkinin 

verimi düşer.  

Soya baklaları olgunlaştıktan sonra kırmızı örümceğe 

karşı mücadele yapılmamalıdır.  

Konukçuları:Pamuk,kavun,karpuz,hıyar,kabak,bamya,bibe

r,patlıcan,fasulye,yerfıstığı,menekşe,çilek,lifkabağı,böğürtlen,tarla

sarmaşığı,ısırgan,ebegümeci,köpeküzümü 

  

Soyada Pamuk Kırmızı Örümceği 

 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel Mücadele: Tarla temizliğine önem verilmeli tarla 

etrafındaki yabancı otlar temizlenmeli, tarla içinde ve etrafında 

bulaşık bitki artıkları bulundurulmamalı. 

Kimyasal Mücadele: 1 Yaprakçıkta ortalama 5 adet 

kırmızı örümcek bulunduğu takdirde kaplama ilaçlama 

yapılmalıdır. Eğer ilk enfeksiyonlar tarla kenarından başlamış 

veya tarla içinde lokal ise kenar ilaçlaması veya nokta ilaçlama 

yapılmalıdır. 
 



 

 

SOYADA PAMUK KIRMIZIÖRÜMCEĞĠNE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

 Bifenthrin 100 g/l EC 70 ml/da 

 Fenbutatin oxide 550 g/l    SC 135 ml/da 

 Clofentezine 500 g/l          EC 40 ml/da 

 

SOYADA TÜTÜNTHRĠPSĠ 

 (Thrips tabaci) 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Zararlı kışı  ergin halde çeşitli bitkiler üzerinde geçirir. 

Yumurtalar yaprakların alt yüzüne veya içine paketler halinde 

bırakılır. 4-5 gün içinde yumurtalar açılır.Yılda 4-6 döl verirler.  

 Zararlı  soyanın özsuyunu emerek  yapraklarda zarar 

yapar. Yapraklarda damarlar boyunca gümüşlenmeler olur.Polifag 

bir zararlıdır. 

 Konukçuları:Pamuk,tütün, soya, yonca, soğan, sarımsak,  

domates, patlıcan, patates, bezelye, kabak, salatalık, pancar ve 

bazı yabani bitkilerde bulunur. 

  

Soyada Tütün Thripsi 

 

MÜCADELESĠ: 

Kimyasal mücadelesi: Yaprakçık başına 5 tütün thripsi 

görüldüğünde kimyasal mücadele önerilir. 

 

SOYADA TÜTÜNTHRĠPSĠNE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Tavsiyeli ve Ruhsatlı BKÜ Bulunmamaktadır. 

 

SOYADA YEġĠLKURT 

(Heliothis armigera) 

 



 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Yeşilkurt erginlerinin ön kanatlarının üzerinde biri böbrek 

diğeri daire şeklinde 2 leke vardır. Yumurtalar  krem  renkli ve 

üstten hafifçe basık küre şeklindedir.  Larvaların üzerleri çok 

kıllıdır. Larvaların üzerinde yeşil kahverengi ve sarı renkte bantlar 

yer alır. Yanlarda ise sarı renkli birer bant daha bulunur. Kışı 

toprakta pupa şeklinde geçirir. 

 Kelebekler ilkbaharda tahminen Nisan sonu ve Mayıs 

başından itibaren görülmeye başlar. Uçuşlar genellikle akşam 

saatlerinde başlar ve yumurtalar yaprakların alt yüzüne veya tepe 

tomurcuklarına  teker teker bırakılır.  

 Bir dişi ortalama 400-2200 adet yumurta bırakabilir. 

Yumurtalar 5-10 gün içinde açılır  ve larvalar gelişimini 13-26 

günde 6 dönemde tamamlarlar. Olgun larva toprağın 5-10 cm 

derinliğinde pupa olur. Pupa dönemi 12-25 gün arasındadır. 

Çukurova‟da ortalama 5 döl verebilirler. Yeşilkurt yumurtaları 

genellikle soya bitkisinin taze uç kısımlarına bırakıldığından 

larvalar önce çok taze yaprakçıklarda bulunur ve burada delikler 

açarak beslenirler. 

 Yeşilkurtun beslendiği bu yapraklar gelişir, fakat daha 

önce açılan delikler kalır. Larvaların soya yapraklarındaki zararı 

önemli değildir. Larvalar yapraklarla beslenmekle birlikte 

çiçeklerle ve baklalarla da beslenirler. Çiçek ve baklada 

beslendiğinde zararı önemli olmaktadır.  

Özellikle 4. ve 6. dönem larvalar baklanın kabuğunu 

delerek yeşil daneleri yer ve zarar yapar. Yeşilkurt soyada döllere 

göre gelişme süresince bulunabilir. Tohumluk olarak erken ekilen 

soyada yeşilkurtun ilk dölü yoğun olarak görülür. Zararlı yoğun 

olarak çıkmasına karşın yalnız yapraklarda besleniyorsa ilaçlı 

mücadele yapılmamalıdır. Çünkü bu dönemde Yeşilkurtun 

yararlıları (özellikle parazitoidleri) çok yoğun bulunabilmektedir. 

Yeşilkurt polifag bir zararlıdır. 

 Konukçuları: soya, bamya, patlıcan, domates, biber, 

patlıcan, fasulye, nohut, pamuk, mısır, tütün, ayçiçeği, yerfıstığı, 

kabak, kenevir, yonca, turunçgiller, süs bitkileri. 
 

 



 

 

  

 

Yeşilkurt Ergini Yeşilkurt Yumurtası Yeşilkurt Larvası 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel Mücadele: Baharda toprak iyi bir şekilde 

işlenmeli ve zararlının toprakta kışlayan  pupaları bu yolla yok 

edilmeye çalışılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: 3 m uzunluğundaki bir soya 

sırasında 6 adet larva bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir.  

 

  

 

 

SOYADA YEġĠLKURDA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

 Methomyl %90 SP 80 g/da 

 Bifenthrin 100 g/l EC 100 ml/da 

 L.Cyhalothrin 50 g/l EC 150 ml/da 

 Cyfluthrin 50 g/l SL 200 ml/da 

 

SOYADA  TÜTÜN BEYAZSĠNEĞĠ 

(Bemicia tabaci) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Beyaz sineğin hem ergini hem de larvası zararlıdır.Soya  

bitkisinin özsuyunu emerek bitkinin gelişmesini önler ve zayıf 

kalmasına neden olur.Çıkardıkları tatlı madde yaprakların 

yüzeyini kaplar üzerine yapışan mantarlar nedeniyle bitki 

siyahlaşır.Ürün kaybı %12.1-24.6‟ya kadar çıkmaktadır.Erginin 

boyu 1 mm. kadar olup genel görünüşü beyazdır.Kanat ve vücut 

üzeri beyaz tozlu görünüşte bir mum tabakası ile kaplıdır.Gözleri 



 

 

kırmızıdır. 

Yumurta boyu 0,25 mm kadardır.Yeni konulduğunda 

beyaz renkli olup olgunlaştıkça renk koyulaşarak kahverengine 

döner. 

Yumurtadan yeni çıkan larva hareketli olup ovaldir. 

Larvalar hortumunu yaprak dokusuna sokarak 8 saat içinde 

kendisini tespit eder.  

Pupa larvaya benzer.Larva 3. dönemin sonuna doğru sırtı 

hafifçe yükselerek ve rengi koyulaşarak pupa dönemine girer.  

Pupada erginin oluşan gözleri dıştan görülür ve pupa 

döneminde vücudu örten kabuk iyice kalınlaşmıştır. 

Ergin pupadan çıktıktan sonra çiftleşir ve 2-4 gün sonra 

yumurta koymaya başlar.Yumurtalarını koyarken taze yaprakları 

tercih eder ve yaprakların alt yüzeylerine yumurtalarını tek tek 

bırakır. 

Bir dişi 300 yumurta bırakabilir.Sıcaklık 14 
O

C ‟nin altına 

düştüğünde yumurta bırakma durur. Orantılı nem % 60„ın  altına 

düştüğünde beyazsinek oluşumu olumsuz etkilenir. 

Beyazsinek Akdeniz bölgesinde kışı konukçu bitkiler 

üzerinde üremesine devam ederek geçirir. Zararlı İlkbaharda 

kültür bitkilerine geçerek zarar yapmaya başlar. 

 

  

 

Beyazsinek Erginleri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÜCADELESĠ; 

Kültürel Önlemler: Tarla temizliği yapılmalı,  bulaşık bitki 

artıkları yok edilmelidir 

 

Kimyasal Mücadele: Yaprak başına 15 larva ve pupa 

bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. 

 

 

SOYADA TÜTÜN BEYAZSĠNEĞĠNE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

 Bifenthrin 100 g/l (Ergine etkili) EC 100 ml/da 

 L.Cyhalothrin+Buprofezin 20 +100 g/l EC 350 ml/da 

 
SOYADA PĠS KOKULU YEġĠLBÖCEK 

 (Nezara viridula) 
 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Kışın bitkiler arasında ve yapraklar  altında, bina yarık ve 

çatlaklarında, gübre saman yığınları altında saklanırlar. Vücutları 

geniş ve ovaldir. 5 nimf dönemleri vardır. Her dönemin rengi 

farklıdır. Kışın kahverengi formundadırlar, sıcaklığın uygun olduğu 

durumlarda (13 
o
C üzerinde) hareketli hale geçerler. Mart ayında 

sıcaklık 12 
o
C‟nin üzerine çıkınca kışlaklarını terk edip yabancı 

otlarla beslenmeye başlarlar. Yaprakların alt yüzeyine 

yumurtalarını kümeler halinde bırakırlar. Bir kümede 19-121 adet 

yumurta bulunabilir. Nimfler 1. ve 2. dönemde toplu olarak 

.bulunurlar 3. dönemden itibaren dağılarak yaşarlar. Yılda 

ortalama 1-3 döl verebilirler. 1. Dönem nimfler hariç diğer 

dönemleri styletleri ile bitkilerin özsuyunu emerek beslenirler. 

Bitkilerin yaprak ve sürgünlerinde de beslenmekle birlikte en çok 

generatif organları tercih ederler. Yeni gelişen generatif 

organlarda dökülmeye neden olurlar, olgunlaşmış olanlarda ise 

şekil bozuklukları ve gelişme geriliği görülür. Bakla içindeki 

tohumu emerek zarar verir, dane büzülür, buruşur delme yeri 

çevresinde renk değişir ciddi zararlarda kapsüllerin 

olgunlaşmasından sonra bitki sapları uzun süreli yeşil ve yapraklı 

kalır hasat güçleşir.Emgi sayısı arttıkça yağ miktarı azalır, % 

protein ve yağ asitlik dereceleri artar. Çimlenme yüzdesi düşer. 

Erken olgunlaşan varyeteler geç olgunlaşan varyetelere oranla 

daha az zarar görürler.  



 

 

Nezara viridula polifag bir zararlıdır.Pamuk, 

soya,tütün,ayçiçeği,pancar,börülce,fasulye,domates,biber,patlıcan

,patates,hıyar,kavun,karpuz, turunçgil, kayısı, elma vb zarar verir. 

MÜCADELESĠ: 

 Kültürel Mücadele: Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: 3 m‟lik sıra uzunluğunda ortalama 8 

adet ergin+nimf seviyesine ulaştığında kimyasal mücadele 

önerilir. 

 

SOYADA PĠS KOKULU YEġĠLBÖCEĞE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

 Cypermethrin 200/250 g/l EC 70 ml/da 

 Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml/da 

 Malathion 650 g/l EC 170 ml/da 

 
 SOYADA PAMUK YAPRAKKURDU  

(Spodoptera littoralis) 
 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Zararlı yumurtalarını yaprağın arka yüzeyine paketler 

halinde (200-300 adet) bırakır ve üzerini deve tüyü  rengindeki 

pullarla örterler. Yeni çıkan larvalar yeşil renkli ve kıllıdır.  

 Olgun larva toprağın 2-8 cm derinliğinde pupa olur. 

Larvalar ilk çıkışta bir arada bulunur. Larvalar yaprağın alt 

epidermisini yiyerek zar haline getirirler. Zararlının 1 dölü 25 -30 

günde tamamlanır. Yılda 4-5 döl verir. 

 Kışın zararlının her dönemine rastlanır. Zararlı 

Temmuz‟un ikinci yarısından itibaren görülür . Yapraklarda 

beslenmenin yanı sıra baklalarda da beslenirler. 

 Baklanın kabuğunu kemirir ve daneyi de yerler. Baklada 

yalnız kemirilen yer zarar görür. Soya bitkisinin çiçeklenme 

devresinden sonra yapraklarının %25-40‟ı zarara uğrasa bile 

bitkide ürün kaybı olmadığı tespit edilmiştir. 

 Konukçuları: Pamuk, biber, domates, ıspanak, yerfıstığı, 

maydanoz, börülce, ebegümeci, şekerpancarı, hayvan pancarı, 

yonca, tırfıl, horozibiği‟dir. 
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 MÜCADELESĠ: 

Kültürel  Mücadele: Soya bitkileri sık ekilmemeli, aşırı 

sulamadan kaçınılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: 3 m uzunluğundaki sırada 6 larva 

veya 2 ocak bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir.  

 

 

 

SOYADA PAMUK YAPRAKKURDUNA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

 Cyfluthrin 50 g/l EC 150 ml/da 

 B.Cyfluthrin 25 g/l EC 150 ml/da 

 Nuvaluron 100 g/l EC-SC 30 ml/da 

 

 
SOYADA PAMUK ÇĠZGĠLĠ YAPRAK KURDU 

(Spodoptera exiqua) 
 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

 

Yumurtalar yaprağın üstüne paketler halinde bırakılır. 

Yumurtalar gözle görülebilir ve yumurta paketinin üzeri beyaz 



 

 

pullarla örtülüdür. Olgun larva toprakta pupa olur. Pupası 1 cm ve 

açık kahverengidir. Uç kısımlarında 2 adet dikenimsi çıkıntı vardır. 

Yumurtadan çıkan larvalar 51yçiçeği51 bulunur. Buna ocak denir. 

Larvalar dokunulduğunda kıvrılır ve bitki üzerinde ise çoğu kez 

kendisini yere atar. Zararlı soya bitkisi çıkar çıkmaz görülebilir. 

Esas zararını  bitkinin çiçeklenme öncesinde yapmaktadır. 

Konukçuları pamuk, kavun, karpuz, patlıcan, börülce, biber, 

bezelye, yonca, tırfıldır. 

 Doğal düşmanları ; 

                               Microbracon spp.  endopazarit 

                               Apanteles ruficrus endoparazit  

          

2-Mücadelesi: 

a-Kültürel Mücadele: Bitki artıkları tarladan sökülüp, 

yakılmalıdır. 

b-Kimyasal mücadele :   3 m  uzunluğundaki sırada 6 

larva  veya 2 ocak bulaşık olduğunda kimyasal mücadele önerilir.  

 

 

 

 

 

 

SOYADA PAMUK ÇĠZGĠLĠ YAPRAKKURDUNA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

Malathion 190 g/l EC 750 ml/da 

 Malathion 650 g/l EC 250 ml/da 

 

 

3) AYÇĠÇEĞĠ HASTALIK VE ZARARLILARI 

Ayçiçeği Hastalıkları 

 

AYÇĠÇEĞĠ MĠLDĠYÖSÜ HASTALIĞI 

(Plasmopara helianthi) 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Hastalığın etmeni bir fungustur. Etmen bulaşık bitki 

dokusunda, enfeksiyondan birkaç gün sonra kışlık spor formu 

olan oosporlarını oluşturur. Oosporlar bitki artıklarında çok uzun 

süre (7 yıl) kalabilirler. Dokuda oospor oluşumu ile fungus 



 

 

yaşamını garantilemiş olur. Hastalığın bir sonraki yıla geçişinde 

en önemli faktör, kışlık sporlarla bulaşmış tohum ve topraklardır. 

Hastalığın bir bölgeden diğerine geçişinde ise, bulaşık tohum ve 

tohuma karışmış bitki artıkları rol oynar. 

Fide döneminde enfekte olan bitki büyürken patojen de 

dokular içinde gelişir. Bu tip bitkiler bodur kalırlar, yaprakların 

birbirine yaklaşması sonucu rozetleşirler. Yaprakların damarları 

boyunca açık sarı bir renk değişimi (kloroz) dikkati çeker. Nemli 

havalarda lekelerin altında etmenin beyaz renkli fungal örtüsü 

görülür. Hasta, bodur bitkiler tarlada kolayca fark edilebilir. Etmen 

bitki içinde tablaya kadar çıkabilir. Enine kesit alındığında 

dokudaki fungal gelişme kahverengi çizgi şeklinde izlenebilir. 

Hasta bitkilerde tablaların içi tam dolmaz. Tabla sapları kıvrılmaz, 

tablalar dik dururlar. Tohumların çimlenme güçleri çok düşüktür. 

Ayrıca bunlar daha küçük, hafif, kabuk yüzdesi daha yüksek, yağ 

içerikleri daha düşüktür. Daha az şiddetli enfeksiyonlarda  bitki 

normal gelişim gösterebilir, yapraklarda sadece klorotik lekeler 

görülür. 

Bazen dış belirtiler görülmez. Bitki boyu normal, tabla 

eğiktir. Buna karşın bu bitkilerin kök ve kökboğazında etmenin 

varlığı beyaz fungal örtü sayesinde anlaşılır. 

Bitkinin 2-6 yapraklı dönemi sistemik enfeksiyonlara 

duyarlıdır. Bu dönemi atlatan bitkilerde daha çok lokal yaprak 

lezyonlan görülür. Toprakta yeterli serbest su varlığı epidemiler 

için çok önemlidir. Tohum ekiminden 15 gün sonrasına kadar 

yağışlı giden havalarda sistemik enfeksiyon şansı büyüktür. 

Enfeksiyon için optimal sıcaklık 15-20 °C; minimum 12 °C; 

maksimum 28 °C‟dir. Yaprak altında fungal örtünün belirmesi için 

yüksek neme gereksinim vardır. 

Etmen yukarıda sözü edilen belirtilere yol açarak verimi 

doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle sistemik belirtilere yol 

açan şiddetli enfeksiyonlarda bitki tohum bağlama gücünü yitirir. 

Böylesi bitkilerde ürün kaybı % 100'e yakındır. Lokal yaprak 

lezyonları görülen bitkilerde ise verim olumsuz yönde etkilenmez. 

Bu tür bitkilerin önemi fungusa oospor sağlamaları ve toprağı 

bulaştırmalarıdır. 

Ülkemizin ayçiçeği tarımı yapılan hemen her yerinde 

hastalığa az veya çok rastlamak olasıdır. 

 



 

 

   

 

MÜCADELESĠ:  

Kültürel Önlemler: 

Temiz tohum kullanılmalı, sık ekimden kaçınılmalı ( 

dekara ortalama 800 - 900 g tohum yeterli), hastalıklı bitkiler 

sökülüp yok edilmeli , 2 yapraklı dönemde bulaşıklık %50 „nin 

üzerinde ise tarla sürülüp mısır ekilmeli, en az  7 yıllık bir ekim 

nöbetine girilmelidir. Düzenli bir yabancı ot savaşımı yapılmalı 

,dayanıklı çeşit ekilmelidir.  

 Kimyasal Mücadele: 

 İlaçlama ekimden önce, tohum ilaçlaması şeklinde 

yapılır.Toz formülasyonlu ilaçta, 100 kg tohum 1ltI su ile iyice, 

nemlendirilir. Daha sonra ilaç ilave edilerek karıştırılır. Sıvı 

formülasyonlu ilaçlarda ise doğrudan doğruya ilaç tohumla 

karıştırılır. İlacın tohuma homojen bir şekilde karışması sağlanır.  

 

AYÇĠÇEĞĠNDE MĠLDĠYÖ HASTALIĞINA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve 

miktarı 

Formülasyon Dozu (100 kg Tohuma) 

Metalaxyl 200 g/l                 ES                                     1000ml/100 kg tohuma 

Metalaxyl M- 350 g/l           ES 250 ml/100 kg tohuma 

Metalaxyl %35 TOZ           ES 500 g/100 kg tohuma 

Propamocarb 

Hydrochloride 722 g/l 

SL 500 ml/100 kg tohuma 

 

 

Ayçiçeği Zararlıları 

 

 

 



 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE BOZKURT 

(Agrotis ipsilon ve Agrotis segetum)(Lep.: Noctuidae) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Ergin kelebeklerin en belirgin özellikleri ön kanatlarda 

bulunan böbrek şeklinde lekelerin oluşudur. Yumurtalar ortalama 

0.65 mm çapında, üstten hafifçe basık küre şeklindedir. İlk 

bırakıldıklarında sarımsı beyaz, çıkışa yakın siyahımsı kahverengi 

olurlar. Larvalar olgun hale gelinceye kadar 6 larva dönemi 

geçirirler. Her dönemde farklı desenlere sahiptirler. Olgun bir 

larvanın boyu 35 - 40 mm arasındadır. Renkleri griden siyaha 

kadar değişebilir. Pupa kırmızımsı kahve renkli ve 16-20 mm 

boydadır. Kışı pupa veya larva halinde toprakta veya bitki artıkları 

arasında geçirir. Nisan sonu veya Mayıs başından itibaren 

kelebek çıkışları başlar. Kısa bir süre sonra çiftleşerek, dişiler 

yumurtalarını bitkilerin saplarına, yaprak üzerine veya toprağa 

teker, teker veya gruplar halinde bırakırlar. Bir dişi 1000 - 1800 

kadar yumurta bırakabilir. Yumurtalar sıcaklığa ve neme göre 8-

10 gün içinde açılır. Genç larvalar, parlak, tüysüz, esmer renklidir. 

Bitkilerin yaprak, çiçek sürgünleri ile beslenirler. Işıktan 

hoşlanmadıkları için gündüzleri toprakta bitki köküne yakın bir 

yerde kıvrılmış bir durumda bulunurlar, Güneş battıktan sonra 

sabaha kadar toprak yüzünde gezerler ve beslenirler. Gelişmesini 

tamamlayan larvalar pupa olmak için toprağın 8 - 10 cm 

derinliğinde topraktan hazırladıkları bir odacık içine girerler ve 

orada pupa olurlar. Pupa süresi 10-15 gün kadardır. Yılda 2 döl 

verirler. 

Bozkurt larvaları birinci ve ikinci dönemlerinde bitkilerin 

taze sürgün ve yapraklarını kemirerek yemek suretiyle zarar 

yaparlar. İleriki dönemlerde ise gündüz toprak içinde hareketsiz 

haldedir. Geceleri toprak yüzüne çıkarak genç körpe bitkileri 

toprak yüzüne yakın yerden, kök boğazından kesmek veya 

kemirmek suretiyle bitkinin kırılıp, kurumasına neden 

olurlar.Populasyonun yüksek olduğu yıllarda ekimin yenilenmesini 

gerektirecek kadar zararlı olabilir ler. 

Mısır, ayçiçeği, tütün, şekerpancarı, yabancıotlar, pamuk, 

yem bitkileri, süs bitkileri, meyve çöğürleri ve sebzeler konukçuları 

olarak bilinir. 



 

 

 

  

Bozkurt Ergini Bozkurt Yumurtası Bozkurt Larvası 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel önlemler: 

Sonbaharda ayçiçek tarlalarının sürülmesi kışlayan 

bozkurtların ölümüne neden olacağı için oldukça yararlıdır. 

İlkbaharın başından itibaren tarlalarda yabancı ot mücadelesi 

yapılmalıdır.Böylece bozkurtların yabancı otları konukçu olarak 

seçmeleri ve dolayısıyla tarlaya yumurta bırakmaları önlenmiş 

olacaktır. 

Kimyasal mücadele: Bir metrekarede 1-3 arasında larva 

bulunduğunda ilaçlamaya geçilmelidir. 

 

 

 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE BOZKURT ZARARLISINA KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (10 kg Kepeğe) 

Chlorpyrifos-Ethyl %25 WP 300 gr/10 kg kepeğe 

Not: 10 kg kepeğe 0,5 kg Ģeker,5 lt su kullanılır. 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE TEL KURTLARI 

              (Agriotes spp.) 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Türlere göre renkleri ayrıcalık göstermekle birlikte, 

erginlerin renkleri genel olarak gri ile siyah arasında değişir. 

Vücutları uzun ve yassı olup arkaya doğru incelme gösterir. Üst 

kanatları uzunluğuna çizgili ve noktalıdır. Boyları genellikle 8 -10 

mm dolayındadır. Ters çevrildiklerinde veya sıçramaları sırasında 

ses çıkarırlar. Larvalar saman sarısı rengindedir. İnce uzun ve 



 

 

silindir biçiminde olan vücutları sert yapılıdır. Halkalar 

belirgindir.Dokunulduğunda sert hareketlerle kıvrılırlar.Tel kurtları 

kışı larva ve ergin durumunda geçirirler. Larvalar kışı toprak 

derinliklerinde,erginler ise çoğunlukla toprak içinde oluşturdukları 

hücre içinde, ot yığınları altında veya gizlenmelerine elverişli 

başka yerlerde geçirirler. İlkbaharda larvalar toprak yüzeyine 

yaklaşarak beslenirler. Erginlerde bulundukları yerden ayrılarak 

beslenmeye ve çiftleşmeye başlarlar. Çiftleşen dişiler 

yumurtalarını Temmuz ayı ortalarına kadar toprağın 10-15 cm 

derinliğine tek tek veya 30-40‟lık kümeler halinde koyarlar. Bir 

dişinin koyduğu yumurta sayısı 150 adet dolayındadır. 

Yumurtaların açılması 30-40 gün sürer. Çıkan larvalar hemen 

beslenmeye başlarlar. Fakat ilk dönemlerde özellikle kuraklığa 

çok duyarlı olmaları nedeniyle çok sayıda ölüm meydana gelir. 

Larvalar gelişmesini yaklaşık 4 yılda tamamlar. Olgunluğa erişen 

larvalar, yazın toprağın 30-40 cm derinliğine inerek bir kokon 

içinde pupa olurlar. Yazın meydana gelen erginler ancak gelecek 

ilkbaharda topraktan çıkarlar. 

Erginler bitki yapraklarında beslenirlerse de önemli 

zararları görülmez. Larvalar bitkilerin toprak altı organlarına 

saldırır. Kökleri koparırlar, köklerde ve toprağa yakın ana gövde 

içinde galeriler açarak beslenirler. Bu şekilde zarar gören bitkiler 

kolayca kurur. Yoğun bulundukları yerlerde zararları çok fazla 

olup, tarlalarda bu zarar %80‟e kadar yükselir. Olgun larvalar 

daha ağır zarara yol açarlar. Yurdumuzun tüm bölgelerinde az da olsa 

rastlanabilmektedir. 

 3. KONUKÇULARI: 

Çok sayıda kültür bitkisinde zarar yaparlar. Polifag bir zararlıdır. En çok 

zarar yaptığı bitkiler arasında patates, yer fıstığı, pamuk, soğan, mısır, buğday, 

arpa, yulaf, şeker pancarı, tütün ve bütün sebzeler sayılabilir.  

4. MÜCADELESĠ 

4.1. Kültürel Önlemler 

Larvaların dayanıklı bir görünüşü olmasına rağmen, çevre koşullarına 

kar: çok duyarlıdırlar. Tel kurdunun yüzeye yakın olduğu, yaz sonları veya 

sonbaharda yapılacak bir toprak işlemesi geniş ölçüde ölüme neden olur. Genç 

larvaları kuraklığa kar: en iyi biçimde koruyan tarla içindeki veya çevresindeki 

devamlı veya geçici çayırlar» sürümü yazın yapılmalıdır. Uygun olduğu takdirde 

yazın veya kışın yapılacak toprak işlemesi zararlının azalmasında etkili olur. 

Hasat sonu sapların yakılması da populasyonu etkiler. Ayrıca toprağı tam 

doyuran sulama telkurtlarını öldürme bakımından çok etki lidir. Soğuk ve kurak 



 

 

havalarda zararlının azalmasına neden olur.  

Populasyonun yüksek olduğu alanlarda yaz sonu veya sonbaharda 

yapılacak toprak işlemesi ile zararlının sıcak ve kurak koşullarla karşılaşma 

nedeniyle ölmesi sağlanabilir. Ayrıca göllendirme şeklinde sulamalarla fazla 

miktarda larva ölümü meydana gelebilir. 

 4.2. Kimyasal Mücadele 

4.2. l. Ġlaçlama Zamanının Tesbiti 

Tel kurtlarına karşı uygulamaya geçilmeden önce 1/4 m2 lik çerçeve 

uygulama yapılacak alanın büyüklüğü de göz önünde bulundurularak en az 12 

kez atılır. Çerçeve içindeki toprak20 cm‟ye dek kazılarak buradaki larvalar sayılır, 

m2‟de 10 veya 

daha fazla larva 

saptanmışsa 

tohum 

ilaçlamasına 

geçilir. M2‟ye 

düşen tel kurdu 

larvası 0-5 arasında ise populasyon az, 6-15 ise orta, 15‟den fazla ise yüksek 

demektir. Orta derecede (m^ de 6-15 larva) ve daha fazla tel kurdu populasyonu 

varsa ilaçlama gereklidir.İlaçlama ekimden önce uygulanmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE ÇAYIR TIRTILI 

(Loxostege sticticalis) 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

 
AYÇĠÇEĞĠNDE TELKURDU ZARARLISINA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı  Formülasyon Dozu (100 kg Tohuma) 

Fibronil 500 g/l  FS 500 ml/100 kg tohuma 

Thiomethoxam 350 g/l  FS 1000 ml/100 kg tohuma 



 

 

Erginin kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi ve lekeler 

olan, açık kahverenginde bir kelebektir. Oval şekilli ve parlak olan 

yumurta önce şeffaf ve renksiz daha sonra portakal sarısına, 

larvanın çıkışına yakın ise griye döner. Yumurtaların 2-20 tanesi 

bir arada olup, 0.8-1.0 mm uzunluğundadır. Olgun larvalar siyaha 

yakın yeşil renkli olup, sırt ve yanlarında boydan boya uzanan 

açık ve koyu renkli çizgiler bulunur. Larvalar 5 dönem geçirir. Kışı 

pupa kokonu içinde olgun larva olarak toprağın 5-7 cm 

derinliğinde geçirir. Erginler Nisan ortalarında uçmaya başlarlar. 

Gece faal, gündüz hareketsizdirler. Bir dişi 60-400 yumurta 

bırakır. Polen ve nektar ile beslenemeyen dişiler yumurta 

bırakamazlar.Yumurtalar, özellikle Kazayağı, iştir, sirken ve diğer 

yabancıot yapraklarının alt yüzüne bırakılır , 2-10 günde açılır. 

Yeni çıkan larvalar bu bitkiler üzerinde beslendikten sonra 1-2 

gömlek değiştirerek kültür bitkisine geçer, burada obur bir şekilde 

beslenerek yaprakların sadece damarını bırakır.  Bitkilerin yaprak, 

tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar bu bitkileri tamamen 

yapraksız bırakabilirler. 

Bu zararlı, yurdumuzda Marmara, Ege, Karadeniz 

bölgelerinde bulunduğu saptanmıştır.Polifag bir zararlı olup birçok 

kültür bitkisinde zararlıdır. 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel mücadele: Bu yöntemler çok önemlidir, birçok 

ülkede bu zararlı,  önemli problem olmaktan çıkmıştır. Bunların 

birincisi sonbaharda tarlaların derin sürülmesidir. Böylece pupa 

kokonlarının bir kısmı derine düşerek çıkamamakta, bir kısmı ise 

toprak yüzünde kuşlara yem olmakta veya kış soğuklarından 

etkilenmektedir. İlkbaharda yabancı otlarla yapılacak mücadele 

otlara bırakılmış yumurtalar ve otlarla beslenen larvaların yok 

edilmesi açısından önemlidir. 

Kimyasal mücadele: Bir bitkide 3-5 veya metrekarede 20 

adet larva tespit edildiğinde mücadeleye başlanmalıdır. En geç 3. 

dönem larvalara mücadele önerilir (4.-5. dönem  için başarı zor).  

 

AYÇĠÇEĞĠNDE ÇAYIRTIRTILINA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

Deltamethrin 25 g/l EC 25 ml/da 

 



 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE MAKASLI BÖCEK 

(Lethrus brachiicollis Fairm) 

 
 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Ergin mat siyah renklidir. Ağız parçalan, güçlü bir yapıya 

sahiptir. Larva iri, tombul ve sarımsı beyaz renklidir. Yumurta ise 

beyaz renkli ve 4 - 7 mm uzunluğundadır. 

Kışı toprakta geçiren erginler, 50 - 60 cm derinlikte 

bulunan ve 2-2,5 cm çapında dik bir galeriyle toprak yüzeyine 

açılan yuvalarını, 50 cm toprak derinliğinde sıcaklığın 10°C olması 

ile, genellikle Mart ayı ortalarında yuvalarını terk ederek toprak 

yüzüne çıkarlar. Her ergin 15-20 cm uzunluğunda ve meyilli bir 

tünel açarak yeni yuvasını oluşturur. Dişi her larva odasının 

ağzına birer yumurta bırakır. Yumurtlama periyodu Mayıs ayı 

başında başlar ve l,5 ay kadar devam eder. 9-11 günde açılan 

yumurtadan çıkan larva l - 2 gün çamurla beslendikten sonra larva 

odasına girer, buraya depo edilen besinlerle 25 - 30 gün 

beslendikten sonra çamurdan yapılmış bir kılıf içinde pupa olur. 

20 - 25 gün sonra çıkan erginler ertesi yılın Mart ayına kadar bu 

odalarda hareketsiz kalırlar. Yılda bir(1) döl verir. Kışlama 

yerinden çıkan erginler önceleri yabancıotlarla beslenirler. 

Tarlalar ayçiçeği ekimi için hazırlanırken mevcut otlar ortadan 

kaldırıldığı için ayçiçekleri çimlenir çimlenmez saldırıya uğrar. 

Toprak yüzüne yakın bir yerden kestiği ayçiçeklerini yuvasına 

taşır.Bazı yıl ve yerlerde bu nedenle ekimin 2-3 defa 

tekrarlanması gerekebilir.  

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel önlemler: Tarlalar otsuz tutularak Mart ayı 

ortalarında erginlere besin kaynağı olacak otlar temizlenmelidir. 

Toprak mümkün olduğu kadar derin sürülmeli ve tarla 

kenarlarında işlenmemiş yer bırakılmamalıdır.  

Kimyasal mücadele: Ayçiçekleri çimlenir çimlenmez, 

sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam üzeri tarlada köşegenler 

doğrultusunda yürünür. 12-15 Adımda bir durularak metre 

karedeki erginler sayılır. Ayrıca tarlanın iki köşegeni üzerindeki 

kesik bitki sayısı tespit edilir. Saptanan verilere göre m2'deki ergin 

sayısı 2-4 veya köşegenler üzerinde saptanan kesik bitki sayısı 

15-40 ise ilaçlı mücadeleye başlamak gerekir.  Mart ayı ortasında 



 

 

satıh ilaçlaması yapılabileceği gibi Mayıs ayı gelmeden yuva ağzı 

ilaçlaması yapılır. 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE MAKASLI BÖCEĞE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

Ruhsatlı BKÜ bulunmamaktadır. 

 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE YEġĠLKURT 

( Heliothis armigera) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Ergin 35 - 40 mm kanat açıklığında bir kelebektir. Ön 

kanatlar erkeklerde grimsi yeşil, yeşilimsi deve tüyü veya zeytin 

yeşili; dişilerde ise kızılımsı kahverengine yakın sarımsıdır.Ön 

kanatlarında böbrek şeklinde 2 leke vardır. Arka kanatlar bej veya 

sarımsı renkli olup, kanat uçlarına doğru genişçe, siyah renkli 

birer banta sahiptir.  

Yumurtalar 0.45 - 0.65 mm çapında, krem renkli ve üstten 

hafifçe bastırılmış küre şeklindedir. Üzerinde uzunlamasına 

yerleşmiş çıkıntılar vardır. Kirli beyaz renkli olan larvaları çok 

kıllıdır. Rengi siyahımsı kahverengiden yeşil veya soluk sarıya 

kadar değişiklik gösterir. Larvanın üst kısmında yeşil, kahverengi 

ve sarı renkte bantlar yer alır. Yanlarda da sarı renkli birer bant 

daha bulunur. Pupa 20 - 23 mm boyunda olup önceleri yeşil, daha 

sonra kızıl kahverengine döner. Kışı toprakta pupa döneminde 

geçirir.  

Kelebekler ilkbaharda tahminen Nisan sonu veya Mayıs 

başından itibaren görünmeye başlar. Uçuşmalar genellikle akşam 

saatlerinde olur. Dişi yumurtalarını teker teker yaprakların alt 

yüzüne bırakır. Bazen çiçek tablasına da koyabilir. Bir dişi iklim 

koşullarına bağlı olarak 400 - 2200 adet yumurta bırakabilir. 

Yumurtalar 5 - 10 gün içinde açılır. Larvalar gelişmesini 13-26 gün 

içinde tamamlar. Larvalar 6 dönem geçirerek o lgun hale gelir. 

Olgunlaşan larva toprağın 5 - 10 cm derinliğinde bir yuva hazırlar. 

Bu yuva içinde pupa olur. Pupa dönemi 12-25 gün arasında 

değişir. Yılda Ege Bölgesi'nde 3 - 5, Çukurova'da 5 döl 

vermektedir. Yeşilkurt larvaları yumurtalarını genellikle yapraklara 

bıraktığı için zarar önce yapraklarda başlar.Larvalar yaprakların 



 

 

sadece damarlarını bırakacak şekilde hatta damarların bir kısmını 

da yiyerek zarara neden olurlar. Ayrıca ayçiçeği tablalarında da 

zararlı olmaktadır.  

 

  

Yeşilkurt Ergini Yeşilkurt Larvası 

 

MÜCADELESĠ: 

Kültürel Önlemler: Baharda toprak iyi bir şekilde 

işlenerek toprakta kışlayan pupalar yok edilmeye çalışılmalıdır.  

Kimyasal Mücadele: 100 bitkiden 5‟inde yumurta, ilk 

dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya 

başlanır. 

 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE YEġĠLKURDA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

Cypermethrin 200 g/l  EC 50 ml 

Cypermethrin 250 g/l  EC 40 ml 

Deltamethrin 25 g/l  EC 75 ml 

Chlorpyrifos ethyl 480 g/l  EC 200 ml 

 

 

 

 

 

SALYANGOZ VE SÜMÜKLÜ BÖCEKLER 

(Helix spp. ,Agriolimax agrestis) 

TANIMI VE YAġAYIġI 

Salyangozlarda vücudu örten bir kabuk bulunur. Kabuk 

üzerinde 5 adet spiral vardır.Sümüklü böceklerin vücudu çıplaktır. 

Vücudun üzeri siyah çizgilidir. 



 

 

Kışı dinlenerek geçirirler. İlkbaharda faliyete geçerler. 

Yağmurlu ve nemli havalar dışında gündüzleri aktif olmayıp, 

geceleri faliyet gösterirler. 

 

ZARAR ġEKLĠ, EKONOMĠK ÖNEMĠ VE YAYILIġI 

Tarla ve bahçelerde kültür bitkilerinin yaprak ,sürgün ve 

meyvelerini kemirmek suretiyle zararlı olurlar.Kemirdikleri 

yaprakların yalnızca damarları kalabilir.Populasyon yoğunluğuna 

bağlı olarak ekonomik önemde zararlar oluşturabilir. 

Yurdumuzun çok kurak bölgeleri dışında hemen her 

yerinde bulunurlar. 

 

KONUKÇULARI 

Yazlık sebzelerde, fidanlarda, turunçgil ile bir çok meyve 

ve orman ağaçlarında,buğday,arpa,tütün,çilek,patates ve süs 

bitkilerinde zararlı olurlar. 

 

DOĞAL DÜġMANLARI 

Dane yiyenler dışında çeşitli kuşlar, tarla fareleri ve 

özellikle limon sıçanı başlıca doğal düşmanlarıdır. 

 

MÜCADELESĠ 

Kültürel önlemler 

-İlkbaharda populasyon yoğunluğu az olduğu durumlarda 

toplanıp imha edilmelidir.  

-Kültür alanlarının içinde ve dışındaki yabancı  ot 

temizliğine önem verilmelidir. 

Kimyasal mücadele 

Etkili bir kimyasal mücadele ilkbahar aylarında yapılır. 

Fakat zararlı görüldüğünde diğer zamanlarda da yapılabilir. 

Hazır yem, avuçta sıkıldığı zaman dağılmayacak kadar su 

ile ıslatılarak,akşam üzeri salyangoz ve sümüklü böceklerin zararlı 

olduğu alanlara 2 m ara ile küçük kümelikler halinde dağıtılır. 

Yem dağıtılmadan önce ilaçlanacak alan sulanırsa 

salyangoz ve sümüklü böceklerin daha çabuk bu alanlara gelmesi 

sağlanır ve uygulama daha etkili olur. 

 

 

 

 



 

 

AYÇĠÇEĞĠNDE SALYANGOZ VE SÜMÜKLÜ BÖCEKLERE KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Dozu (da) 

%3 Ferric Phosphate  700 g/da 

 

 

4) YERFISTIĞI HASTALIK VE ZARARLILARI 

Yerfıstığı  Hastalıkları 

 

YERFISTIĞINDA KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ 

(Aspergillus niger) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Fungus konidilerinin siyah oluşu nedeniyle siyah 

görünüşlüdür. Etmen özellikle hafif topraklarda 30-35 oC 

arasındaki sıcaklıklarda gelişir. Yıldan yıla geçişi toprakta 

çürümüş bitki artıklarıyla olur. Tohumla da taşınır. Uygun olmayan 

hava koşullarında fungus sklerot oluşturarak yaşamını sürdürür. 

Hastalığın ilk belirtileri bitkinin tümünün yada birkaç dalcığının 

aniden solması şeklinde görülür. Bu tip bitkilerin kotiledon nodu 

ve buna bitişik hipokotil dokusunun çürümesi sonunda ölmeleri 

hastalığın karakteristik belirtileridir. Enfekteli doku önce 

kahverengileşir, zamanla açık bir renk alır. Nekrotik doku belirgin 

biçimde lifli bir görünüş kazanır. En çok görülen doğal enfeksiyon 

yerleri kotiledonlardır. Konidiofor demetleri ve siyah spor kümeleri 

toprak yüzeyinin üstünde ve altındaki enfekteli bitki kısımları 

üzerinde kolayca görülebilirler. Konidilerin gelişimi genellikle 

bitkinin çöktüğü zamanda olur. Bu belirtiler en çok fide döneminde 

görülür. Enfekte olmuş bitkiler genellikle ekimden sonra 50 gün 

içinde ölürler. Patojen genellikle fide döneminde çıkış öncesi 

çürüklükler ve çok az olarak ta tüm yetişme dönemi boyunca yer 

fıstığı bitkilerinin ölümüne neden olduğundan tarlada ocak ocak 

boşluklar oluşur. Hastalık yerfıstığı ekiliş alanlarında her tip 

toprakta özellikle hafif topraklarda ortaya çıkmaktadır. Etmen 

özellikle yerfıstığı ürünlerinde tarla ve depo dönemlerinde soğan, 

sarımsak,incir,ve turunçgil meyveleri ile pamuk fide ve 

kozalarında çürümelere neden olmaktadır. 

 



 

 

  

MÜCADELESĠ: 

 

Kültürel Mücadele: Herhangi bir nedenle zarar görmüş 

tohum ekilmemelidir. Çimlenme gücü yüksek olan tohum 

kullanılmalıdır. Hafif topraklarda 3,5-7,0 cm, ağır topraklarda 2,5-5 

cm den daha derine ekim yapılmamalıdır. Toprak sıcaklığı en az 

20 
o
C dolayında olduğunda nemli olmayan iyi işlenmiş toprağa 

ekim yapılmalıdır. Mısır, sorghum ve pamuk gibi bitkilerle üç yıllık 

bir ekim nöbeti programı uygulanmalıdır. Fideler çıktıktan sonra 

herhangi bir biçimde zararlandırılmamalı bitkilerin kök boğazı 

toprakla doldurulmamalıdır. Hasat sonu bitki artıkları yok 

edilmelidir.  

Kimyasal Mücadele:  İlaçlama ekimden önce, tohum 

ilaçlaması şeklinde yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YERFISTIĞINDA KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜNE KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve 

miktarı 

Formülasyon Dozu (100 kg tohuma) 

Carboxin+Thiram 

%37,5+37,5  

WP 500 g/100 kg tohuma 

Chlorothalonil %75  WP 500 g/100 kg tohuma 

Mancozeb %80  WP 500 gr/100 kg tohuma 

Mancozeb %60  WP 500 gr/100 kg tohuma 

Tolclophos-Methyl+Thiram 

% 20+% 30 

WP 200 g/100 kg tohuma 

75 g/l Azoxystrobin+37.5 

g/l Metalaxyl M+12.5 g/l 

Fludioxonil 

FS 250 g/100 kg tohuma 

25 g/l Fludioxonil+10 g/l 

Metalaxyl-M 

FS 400 g/100 kg tohuma 

 

 

 

YERFISTIĞINDA CERCOSPORA YAPRAK LEKE 

HASTALIĞI 

 ( Mycosphaerella arachidicola=Cercospora arachidis; 

 Mycosphaerella berkeleyi=Cercospora personata) 

 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

Yer fıstıklarında yaprak lekesine erken dönemde M. 

Arachidicola daha geç dönemde  de M. Berkeleyi sebep 

olmaktadır.  Her iki etmen her ne kadar tohumla geçmekte ise de 

esas yayılması rüzgarla olmaktadır.  İlk enfeksiyonlara ilkbaharda 

ascosporlar sebep olmaktadır. Sekonder enfeksiyonlar ise 

konidiler ile olur ve esas önemli olan bu enfeksiyonlardır. 

Askosporlar ve konidiler birkaç saat içerisinde doğrudan doğruya 

epidermis hücresine ve stomadan girerek çimlenir. Yapraklar 

üzerinde infeksiyon inokulasyondan 8-23 gün sonra görülür. Genç 

yapraklar hastalığa karşı duyarlıdır ve lezyonlar çoğu kez toprağa 

yakın alt yapraklar üzerinde ilk olarak görülür. Hastalık için 

optimum koşullar 20-30 
o
C  arasındaki sıcaklıklar ve uzun süren 

nemli dönemlerdir. M.arachidicola genellikle yerfıstığı ekildikten 3-



 

 

4 hafta sonra M. Berkeleyi ise bundan 3-4 hafta sonra yerfıstığı 

yapraklarında oluşturdukları tipik lekeler halinde görülür. Ayrıca 

dalcık petiol ve gymnophora (yere giren sürgüleri) üzerinde de 

görülebilirler. M. Arachidicola sebep olduğu lekeler dış hatları ile 

düzensiz dairemsidir.Daha sonraları bu lekeler birleşerek bir 

bütün olmaya yönelirler. Lekelerin etrafında sarı bir hale 

mevcuttur. Yaprak yüzeyinin üzerinde nekrotik alanlar kırmızımsı 

kahverengiden siyaha değin değişirken alt yüzeyinde daha az 

belirgin ve açık kahverengidir. M.berkeleyi her ik i yüzde koyu 

kahverengiden siyaha değin uzanan bir renk tonunda , daha 

dairemsidir.  Lekelerin çevresinde genellikle hale yoktur, ancak 

üst yüzeyde çok olgun lekelerde sarı hale teşekkülü  görülür. 

Yaprak lekesi yerfıstığının en önemli fungal hastalıklarından 

biridir. Uygun koşullar altında epidemik oranlara eriştiğinde 

yaprakların kuruyup dökülmesine sebep olur. Bunun sonucu 

olarak mahsulde önemli kayıplar oluşur.  

 

 

 

 

 

 

 

MÜCADELESĠ 

Kültürel önlemler: Bitki artıkları yok edilmelidir. Kendi 

gelen bitkiler inokulum kaynağı olduğu için görülür görülmez yok 

edilmelidir. Hastalığa duyarlı çeşitler ekilmemelidir. Erken 

olgunlaşan çeşitler hastalığı duyarlı oldukları halde geç 

olgunlaşan çeşitler değişik dayanıklılık düzeyine sahiptirler.  

Kimyasal mücadele: Hastalığın her yıl şiddetli görüldüğü 

yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanarak hasada değin 

sürdürülebilir. İlaçlama aralıkları bakırlılarda 10-14 gün 

benomyl‟de 14-21 gün diğerlerinde 7-10 gündür. Sistemik ilaçlar 

kullanıldığında hasattan 40 gün önce ilaçlamaya son verilmelidir. 



 

 

 

YERFISTIĞINDA CERCOSPORA YAPRAKLEKE HASTALIĞINA 

KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili Madde Adı      

Formülasyon

u 

         Dozu (/100 Lt Suya) 

Bakır oksiklorür 

%50  

WP 400 g/100 Lt Suya 

Bakırsülfat %25 

(Bordo bulamacı 

%1‟lik) 

Suda Çözünen 

Kristal 

1000g(Göztaşı)+500g(Sönmemi

ş Kireç)/100 Lt Suya 

Maneb %80  WP 250 g/100 Lt Suya 

Mancozeb %80  WP  200 g100 Lt Suya 

Tebuconazole 250 

g/l 

EC 50 ml/da  

Epoxiconazole 

187+Thiophanate 

methyl 310 

EC 50 ml/da 

Propiconazole 150 

g/l+Difenoconazol

e 150 g/l  

EC 30 ml/100 lt suya 

 

 

 

 

Yerfıstığı  Zararlıları 

 

YERFISTIĞINDA KIRMIZIÖRÜMCEK 

(Tetranychus urticae, Tetranychus Cinnabarinus) 

 

TANIMI, YAġAYIġI VE ZARAR ġEKLĠ: 

İki noktalı kırmızı örümcek olarak bilinen zararlının 

erginleri, yeşilimsi sarı, açık sarı veya kırmızımsı renklidir. 

Yumurtaları şeffaf ,parlak, krem renkli, sarımsı veya kırmızımsıdır. 

Yumurtaları küre şeklindedir.Yumurtadan çıkan nimfler 3, erginler 

ise 4 çift bacaklıdır.Kışı döllenmiş olarak bitki artıklarında ağaç 

kabuklarında ve çatlaklarında, yabancı otlarda, toprakta diyapoz 

halinde geçirir. Zararlının kışlama durumu besin ve hava 

koşullarına bağlıdır. Uygun besin bulma ve uygun giden iklim 



 

 

koşullarında zararlının diyapoza girme durumu veya süresi kısalır. 

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yabancı otlarda 

beslenmeye ve çoğalmaya devam ederler. Daha sonra 

yerfıstığına geçer. Bu dönem hemen hemen Mayıs ayına rastlar. 

Dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakabilir. Yumurtalar 

yaprakların alt yüzeyine tek tek konur. Dişiler yumurta 

bırakmadan önce yumurta veya yumurtalarını bırakacakları ağları 

örerler. Ağların çokluğu populasyonun yoğun olduğunu gösterir. 

Doğal koşullara bağlı olarak bir dölün tamamlanması 10-20 gün 

sürebilir. Yılda 8-10  döl verebilirler. Zararlı genellikle yaprakların 

alt yüzlerinde bulunur ve buralarda ağ meydana getirir. 

Yaprakların alt yüzeyinde bitkinin özsuyunu emmek suretiyle 

beslenerek önce yaprakların sararmasına daha sonra kurumasına 

neden olurlar. Yaprakların kuruması ve zamanla dökülmesi meyve 

teşekkülünün azalmasına neden olur.  

 

  

 

MÜCADELESĠ 

Kültürel Mücadele: 

Tarla   temizliğine önem verilmeli, tarla etrafındaki yabancı 

otlar temizlenmeli, tarla içinde ve etrafında bulaşık bitki artıkları 

bulundurulmamalıdır.  

Kimyasal Mücadele: Yaprak başına 8-10 kırmızı 

örümceğe ulaşmış ise ilaçlama önerilir.  

 

 

 

 

 

 

     



 

 

YERFISTIĞINDA KIRMIZI ÖRÜMCEĞE KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Fenbutatin Oxide 550 g/l SC 135 ml/da 

Kükürt %73 WP    2 kg/da 

Kükürt %80 WP 1,5 kg/da 

 

 

 

 

SUSAMDA BOZKURTA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Chlorpyrifos-Ethyl       WP 300 g/10 kg kepeğe(6 

kg yem/da) 

 

 

 

SUSAM GÜVESĠNE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Dimethoate 400 g/l        EC 100 ml/da 

Malathion 650 g/l        EC 100 ml/da 

 

 

 

SÜS BĠTKĠLERĠNDE YAPRAK BĠTLERĠNE KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Primicarb % 50     WG 30 g/da 

Primicarb % 50     WP 30 g/da 

Malathion 650 g/l EC 85 ml/da 

Malathion % 25 WP 200 g/da 

Malathion 190 g/l EC 250 ml/da 

Dimethoate 400 g/l  EC 75 ml/da 

Azadirachtin A 10 g/l  EC 500 ml/da 

 

 

 

 

 



 

 

SÜS BĠTKĠLERĠNDE KÜLLEMEYE KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Bupirimate 250 g/l                              

EC 

160 ml/da 

Kükürt % 80    WP 400 g/da 

Pencanazole 100 g/l EC 25 ml/da 

 

 

SÜS BĠTKĠLERĠNDE YAPRAK GALERĠ SĠNEĞĠNE  KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Abamectin 18 g/l        

EC 

25 ml/100 lt 

su 

Sarı YapıĢkan Tuzak  1 ad/5 m
2
 tuzak 

Diglyphus 

isanea(Diglipak) 

  

 

 

SÜS BĠTKĠLERĠNDE BEYAZ SĠNEĞĠNE KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Eretmocerus eremicus(Eremipak) 

 

SÜS BĠTKĠLERĠNDE KIRMIZI ÖRÜMCEĞE KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Phytoselius persimilis     5-25 adet böcek/m
2
 

 

GÜLDE YAPRAK BĠTĠNE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Ġmidacloprid 200 g/l  SL 30 mlL/100 l 

su 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÜS BĠTKĠLERĠ VE TARLA BĠTKĠLERĠNDE ACTĠVATÖR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

% 1 Harpin Protein  6 ml/da 

 

 

 

 

GÜLDE KIRMIZI ÖRÜMCEĞE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Tebufenpyrad %20  WP 60 g/da 

 

GÜLDE KOġNĠLE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Pyriproxyfen 50 g/l EC 100 ml/da 

 

 

 

 

 

GÜL FĠLĠZ BURGUSUNA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Dimethoate 400 g/l  EC 100 ml/da 

Methomyl 200 g/l EC 200 ml/da 

 

 

GÜL HORTUMLU BÖCEĞĠNE KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Malathion % 25 WP 200 g/da 

Malathion 190 g/l EC 250 ml/da 

 

 

NERGĠS SOĞAN SĠNEKLERĠNE KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Cypermethrin 250 g/l EC 80 ml/da 

 

 

YAĞ GÜLÜNDE  YAPRAK BĠTLERĠNE KARġI KULLANILACAK 



 

 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Primicarb % 50     WG 50 ml/da( 

Tomurcuklu gül) 

Primicarb % 50     WP 50 ml/da( Tomurcuklu 

gül 

Malathion 650 g/l EC 850 ml/da 

( Tomurcuksuz gül) 

Malathion % 25 WP 200 g/da 

(Tomurcuksuz gül) 

 

Malathion 190 g/l EC 250 ml/da 

(Tomurcuksuz gül)  

Dimethoate 400 g/l  EC 75 ml/da 

(Tomurcuksuz gül) 

Azadirachtin A 10 g/l  EC 500 ml/da 

 

 

KARANFĠLDE ÇÖKERTEN HASTALIĞINA KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Tolclofos methyl % 50  WP 2 g/m
2
 

Boscalid % 

26,7+Pyrraclostrobin % 

6,7( serada) 

 

WG 

150 g/da 

 

  

 

KARANFĠLDE KURġUNĠ KÜF HASTALIĞINA KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Prochloraz+ Folpet 

150+600 g/l 

WP 300 ml/da 

 

 

 

 

KARANFĠLDE ĠKĠ NOKTALI KIRMIZI ÖRÜMCEĞE KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 



 

 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Spiromesifen 240 g/l SC 50 ml/ 100 lt su 

 

 

 

 

KESME KARANFĠLDE PAMUK YAPRAK KURDUNA KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Emamectin Benzoate % 

5 SG  

SG 30 ml/100 lt 

su 

 

 

KESME KARANFĠLDE YEġĠLKURTA KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Emamectin Benzoate % 

5 SG  

SG 30 ml/100 lt 

su 

 

 

KARANFĠLDE ÇĠÇEK THRĠPSĠNE KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Methiocarb % 50    WP 100 g/da 

 

 

 

 

 

GLAYÖLDE ÇĠÇEK DOĞANI AKARINA  KARġI 

KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Dimethoate 400 g/l  EC 100 ml/da 

 

  

 

BEGONYADA KÜLLEME HASTALIĞINA KARġI KULLANILACAK 

ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 



 

 

Kükürt % 80    WP 300-350 g/l 100 lt su 

Kükürt % 80    WG 300-350 g/l 100 lt su 

 

 

  

GÜL KÜLLEMESĠ HASTALIĞINA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Kükürt % 80    WP 400 g/l 100 lt su 

Kükürt % 80    WG 400 g/l 100 lt su 

Bupirimate 250 g/l  EC 160 ml/da 

Penconazole 100 g/l  EC 25 ml/da 

Triadimenol 50 g/l  EW 100 ml/da 

Propineb %70  WP 200 g/100 l su 

 

 

GÜLLERDE PAS HASTALIĞINA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili Madde Adı Formülasyon Dozu (da) 

Maneb % 80    WP 200 g/da 

Captan % 50 WP 250 g/da 

Propineb %70  WP 200 g/100 l su 

 

 

 

 

 

5) ENDÜSTRĠ BĠTKĠLERĠ YABANCIOTLARI 

Pamukta Yabancıotlar 

 
1)SORUN OLAN YABANCI OTLAR  
A) TEK YILLIK YABANCI OTLAR.: 

a - Tek Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar.: 

Amaranthus albus L. (Horoz ibiği) 

Amaranthus  retroflexus L. (Kırmızı köklü horoz ibiği) 

Chenopodium album L. (Sirken) 

Chorozophora  tinctoria L. (Bambul  otu) 

Euphorbia sp. ( Sütleğen ) 

Heliotropium europaeum L. ( Boz ot ) 

Hibicus trionum L. ( Yabani Bamya) 

Malvella sherardiana L. ( Yabani Ebe Gömeci) 



 

 

Portulaca oleraceae L. ( Semiz Otu) 

Raphanus raphanistrum  L. ( Yabani Turp) 

Solanum nigrum L. ( Köpek Üzümü) 

Tribulus terrestris L. (Demir Dikeni) 

Xanthium stinosum L. ( Zincir Pıtrağı) 

Xanthium strumarıum L. ( Domuz Pıtrağı) 

Vicia hybrida L. ( Yabani Fiğ) 

Pysalis lanceifolia L. ( Fener Otu) 

Prosopis farcta ( Çeti) 

Stellaria media L.( Kuş otu) 

b- Tek Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar.: 

Digitaria sanguinalis L. ( Çatal Otu ) 

Echinochloa crus – gali  L. ( Darıcan) 

Echinochloa colanium L. ( Benekli Darıcan ) 

Eragrostis cilianensis L. (Çayırgüzeli) 

Setaria verticillata L. ( Yapışkan otu)  

B)ÇOK YILLIK YABANCI OTLAR 

a- Çok Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar.: 

Convolvulus arvensis L. ( Tarla Sarmaşığı. 

Equisetum spp. ( At Kuyruğu.) 

b- Çok Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar.: 

Cynodon dactylon L. (Köpek Dişi  Ayrığı. ) 

Cyperus rotundus L. ( Topalak.) 

İmterata Cylindririca  ( Kındıra ) 

Phragmites austraialis ( Kamış) 

Sorghum halepense L. ( Kaynaş.) 

 

2)ZARAR ġEKLĠ VE EKONOMĠK ÖNEMĠ 

 Türkiye‟de pamuk üretimi  ve endüstrisi oldukça 

gelişmiştir. 

Kültür  bitkilerimizin yetiştirilmesinde  yabancı otlar 

oldukça önemli bir problem teşkil etmektedir.Pamuk tarlalarında 

görülen yukarıda belirtilen yabancı otlar pamuk bitkisine su, 

ışık,topraktaki besin maddeleri ve kapladıkları saha bakımından 

rakip olurlar.Hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar.Kültür 

bitkilerinin kalite ve kantitesini düşürerek ürün kayıplarına sebep 

olurlar.Bazıları ise hasat zamanında pamuk hasadını güçleştirdiği 

gibi liflere yapışarak kaliteyi bozmaktadırlar. 

 Aynı zamanda yabancı otlar tarımsal mücadeleye 

dayanıklıdırlar.Pamukta yabancı otların ürünü %21-61 oranında 



 

 

azalttığı tespit edilmiştir. 

 Yabancı otlarla pamuğun rekabeti pamuk çıktıktan itibaren 

ilk 4-8 haftalık periyotta olmaktadır.Prensip olarak toprağı ilk 

kaplayan bitki diğerinin gelişmesini engeller.Eğer ilk 1-2 aylık 

periyot içerisinde pamuk tarlaları yabancı otlardan kurtarılırsa 

pamuklarda yabancı otlar yönünden gerekli mücadele yapılmış 

demektir. 

  

3)MÜCADELESĠ 

A-Kültürel önlemler: Münavebe yapmak,temiz tohum 

kullanmak,çapalamak,yanmış çiftlik gübresi kullanmak,kanal içi ve 

kenarındaki yabancı otları  imha etmek,yabancı otları tohum 

bağlamadan biçmek,topraktaki rizom,stolon ve kök parçalarını 

toplayıp imha etmek gereklidir. 

B-Kimyasal   mücadele: 

1)Ġlaçlama zamanının tespiti: Herbisitler ekim 

öncesi,çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak 3 şekilde uygulanır.  

Ekim öncesi uygulama:Bu uygulamada ilaçlar tarla 

pamuk ekimine hazırlandıktan sonra ve tohum ekiminden 1-10  

gün önce toprağa uygulanır.İlaçlamadan sonra ilaçlar 5-7,5 cm 

toprak derinliğine diskaro , tırmık ile karıştırılır.Bu uygulamada 

toprak sathı düz olmalı, ilaçlar toprağa homojen olarak 

karıştırılmalıdır. 

Ekim sonrası-çıkıĢ öncesi uygulama:Bu ilaçlar pamuk 

tohumu toprağa ekildikten sonra (pamuk çimlenmeden önce) 

toprak yüzeyine uygulanır.Bu ilaçlar toprağa karıştırılmaz.Eğer 

karıştırılırsa etkinliği kaybolur.Bu ilaçların tatbikinde toprağın 

nemli olması gerekir. 

Ekim sonrası ve çıkış öncesi uygulanan ilaçlar tek yıllık 

dar ve geniş yapraklı otları kontrol eder. Çok yıllıklara etkili 

değildir.  

ÇıkıĢ sonrası uygulama:Çıkışın sonrası  uygulanan 

ilaçlar kanyaş,darıcan gibi dar yapraklı  yabancı otlar 15-20 cm 

boyda (6-10 yapraklı) iken  uygulanır.Eğer bir uygulama yetersiz 

olursa ikinci bir uygulama yapılmalıdır. 

Toprak hazırlığı esnasında tarlanın 2-3 kere diskaro 

edilerek  kanyaş rizomlarının parçalanması, ilaçlama öncesi veya  

sonrası tarlanın sulanması ilaçların etki oranını arttırır.  

2)Ġlaçlama Tekniği :İlaçlamalar yağışsız,rüzgarsız,günün  

serin  olduğu  zamanlarda yapılmalı, ilaçlama  için gerekli su 



 

 

miktarı önceden yapılan bir kalibrasyon ile tespit 

edilmelidir.İlaçlama  anında ilaçlar homojen bir şekilde tarlaya  

püskürtülmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 3)Kullanılan Ġlaçlar ve dozları: 

 

PAMUK TARLALARINDAKĠ  YABANCI OTLARA KARġI  KULLANILAN  ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı  Formülasyon Dozu (da) 

Benfluralin % 60 Ekim öncesi  

 

WG 250 g/da 

Clethodim 116,2 g/l 

kullanılır. 

*Çıkış sonrası  

 

EC 

75-125 ml/da  

Clethodim 240 g/l 

kullanılır. 

*Çıkış sonrası  

 

EC 

40-50 ml/da 

Fluometuron % 80 

kullanılır. 

*Çıkış öncesi  

 WP 250-400 g/da 

Pendimethalin 330 g/l 

kullanılır. 

*Çıkış öncesi  

 

EC 

500 ml/da 

Pendimethalin 450 g/l 

 

*Ekim öncesi  

 

 

SC 

300 ml/da 

Propaquizafop 100 g/l                            *Çıkış Sonrası EC 100 ml/da 

Fenaxaprop-Etyhl 120 g/l  *Çıkış Sonrası EC 250 g/da 

Fluazifop-P-Ethyl 125 g/l *Çıkış Sonrası EC 100 ml/da 

Fluazifop-P-Ethyl 150 g/l *Çıkış Sonrası EC 100 ml/da 

Haloxyfop-P-Methyl Ester 108 g/l *Çıkış Sonrası EC 60 ml/da 

Haloxyfop-P-Methyl Ester 31,15 g/l *Çıkış Sonrası EC 200 ml/da 

Metolachlor-S 930 g/l + Benoxacor 45 g/l  

+ 

*Ekim öncesi  

 

EC 

 

Metolachlor-S 915 g/l + Benoxacor 31 g/l  

+ 

*Ekim öncesi  

 

EC 

 

Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l   EC  

Quizalofop-P-Tefurly 40 g/l   EC  



 

 

Tepraloxydim 50 g/l 

*Çıkış Sonrası EC 100-150-250 

ml/da 

Tepraloxydim 45 g/l 

*Çıkış Sonrası EC 100-150-250 

ml/da 

Linuron % 47,5 

kullanılır. 

*Çıkış öncesi  

 

WP 

150 g/da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soya Tarlalarında  Yabancı Otlar  

1)SORUN OLAN YABANCI OTLAR  

A) TEK YILLIK YABANCI OTLAR.: 

a - Tek Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar: 

Amaranthus  retroflexus L. (Kırmızı köklü horoz ibiği) 

Anagallis arvensis L. (Fare Kulağı.) 

Atriplex patula L. (Kara pazı)  

Chenopodium album L. (Sirken) 

Datura stramonium L. (Şeytan Elması.) 

Euphorbia prostrata Aiton (hanım döşeği) 

Galium tricornutum L. (Boynuzlu yoğurt otu) 

Heliotropium europaeum L. ( Boz ot ) 

Polygonum spp. (Çoban Değneği.) 

Portulaca oleraceae L. ( Semiz Otu.) 

Raphanus raphanistrum L. (Yabani Turp.) 

Stellaria media  L. (Kuşotu) 

Sinapis arvensis L. (Yabani Hardal.) 

Solanum dulcamara L. ( Odunsu Köpek Üzümü.) 

S. nigrum L. ( Köpek Üzümü.) 

Sonchus  spp. (Eşek  marulu) 

Tribulus terrestris L. (Demir Dikeni .) 

Xanthium strumarium L. (Domuz pıtrağı)  



 

 

Veronica spp. (Yavşan otu) 

Vicia spp.(Yabani fiğ) 

b- Tek Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar: 

Echinochloa spp. ( Darıcan.) 

Setaria spp. ( Kirpi Darı.) 

Poa spp.  (Tavşan bıyığı) 

B)ÇOK YILLIK YABANCI OTLAR 

a- Çok Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar: 

Aristolochia maurorum L. (Loğusa otu) 

Cirisium arvense ( Köy Göçüren.) 

Convolvulus arvensis L. (Tarla Sarmaşığı.) 

b- Çok Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar: 

Cynodon dactylon L. (Köpek Dişi  Ayrığı. ) 

Cyperus spp. ( Topalak.) 

Sorghum halepense L. ( Kaynaş.) 

 

2)ZARAR ġEKLĠ VE EKONOMĠK ÖNEMĠ 

 Soya tarlalarında yabancıotlar genellikle soya ile beraber 

veya daha sonra çimlenirler.Kültür bitkileri ile su, ışık, mineral 

besin maddeleri,havalanma  ve yetişme mekanı yönünden 

rekabete girerler.Soya tarlasındaki yabancıotların zararı,yabancı 

otların türleri ve yoğunluğuna bağlı olarak büyük değişiklik 

gösterir.Yabancıotların yoğun olduğu alanlarda mücadele 

yapılmazsa ürünün tamamı yok olabilir.  

  

3)MÜCADELESĠ 

A-Kültürel önlemler: 

a) Toprak iĢlemesi: Soyada  yabancıot mücedelesi 

zamanında ve uygun bir şekilde yapılan toprak işlemesi ile başlar. 

Soya ekilecek tarlalar sonbaharda derince sürülmelidir.Böylece 

çok yıllık yabancıotların kök sistemleri yani toprak altı organları 

tahrip edilmiş olur.Sürümden sonra gelişen yabancı otlar ise 

kültivatör,tırmık ,kazayağı  gibi  aletlerle   toprağın  işlenmesi ile 

yok edilebilir.Toprağın zamanında ve tavında iyi sürülüp,otlardan 

temizlenmesi,toprakta suyun ve besin maddelerinin tutunmasını 

sağladığı gibi  verimin de  artmasını olumlu yönde etkiler.  

b)Çapalama:Yabancıotların  el çapası  ile mekanik olarak 

yok edilmesi  eskiden beri kullanılan  pratik bir yöntemdir.Yıllık 

otlar için daha etkilidir.Çok yıllık otlarda ise yeniden çıkışlar 

olacağından bir veya iki kez tekrarlanması gerekebilir.Fazla 



 

 

bulaşık olmayan tarlalar için  genelde ekonomik bir yöntemdir. 

 

B-Kimyasal   mücadele: 

1)Ġlaçlama zamanının tespiti: İlaçlama zamanını 

kullanılacak ilaçlara  bağlı olarak 

a) ekim öncesi,b)çıkış öncesi ve c)çıkış sonrası olarak 3 

şekilde uygulanır. 

Ekim öncesi uygulama:Soya ekimi için hazırlanmış 

toprağa ilaç pülverize edildikten  sonra  diskaro veya tırmıkla 5 -7 

cm derinliğine karıştırılır.Daha sonra ekim yapılır.  

ÇıkıĢ öncesi uygulama:Soya tohumu toprağa ekildikten 

sonra ilaçlama yapılır. 

ÇıkıĢ sonrası uygulama:Soya ve yabancıotlar toprak 

yüzeyinden çıkıp 3-5 yapraklı oldukları devrede ilaçlama yapılır. 

2) Ġlaçlama Tekniği :Yabancıot mücadelesinde istenilen 

başarıya ulaşabilmek için belli alana verilen dozun, tüm alana 

homojen dağılmasına  önem verilmelidir.Bu amaçla kullanılacak 

aletin önce su ile doldurularak bir  kalibrasyon denemesi 

yapılmalıdır.Bir depo su ile ne kadar  alan ıslatılabiliyorsa,ona 

göre ilaç aletin deposuna konulmalıdır. 

Ekim öncesi ve çıkış öncesi ilaçlamalar da çok iyi bir 

toprak hazırlığı yapılması gerekir.Kesekli tarlaya ilaç uygulanırsa 

iyi sonuç alınamaz.  

 

 

 

 

 

 3)Kullanılan Ġlaçlar ve dozları: 

 

SOYADA YABANCI OTLARA KARġI KULLANILAN ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve 

miktarı 

      

Formülasyon 

Dozu (da) 

Benfluralin % 60 Ekim öncesi  

 

WG 250 g/da 

Bentazone 480 g/l  Çıkış sonrası EC 150 ml/da 

Clethodim 240 g/l  Çıkış sonrası  EC 40-50 ml/da 

Imazamox 40 g/l   Çıkış sonrası EC 125 ml/da 

Imazamox 120 g/l   Çıkış sonrası SL 40 ml/da 



 

 

Linuron %47,5 (  Çıkış öncesi ve 

sonrası 

WP 150 g/da 

Metribuzin %70  Çıkış öncesi WP 50 g/da 

İmazomox 22,4 g/l 

+Bentazone 480 g/l  

  150 ml/da 

Fluazifop-P-Butyl 125 g/l *Çıkış Sonrası EC     100 ml/da 

Haloxyfop-P-Methyl-Ester 

108 g/l *Çıkış Sonrası 

EC 

60 ml/da 

Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l *Çıkış Sonrası EC 100 ml/da 

 

 

Ayçiçeği Tarlalarında  Yabancı Otlar  

 

1)SORUN OLAN YABANCI OTLAR  

 

A) TEK YILLIK YABANCI OTLAR.: 

a - Tek Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar: 

A. viridis  L. (Yeşil Horoz ibiği) 

Amaranthus  retroflexus L. (Kırmızı köklü horoz ibiği) 

Chenopodium album L. (Sirken) 

Anagallis arvensis L. (Fare Kulağı.) 

Atriplex sp. (Kara Pazı.) 

Datura stramonium L. (Şeytan Elması.) 

Heliotropium europaeum L. ( Boz ot ) 

Lactuca serriola L. (Dikenli Yabani Marul.) 

Lithospermum officinale L. (Tıbbi Taşkese Otu.) 

Mercurialis annua L. (Yer Fesleğeni.) 

Polygonum convolvulus L. (Sarmaşık Çoban Değneği.) 

Portulaca oleraceae L. ( Semiz Otu.) 

Ranunculus spp. ( Düğün Çiçeği.) 

Tribulus terrestris L. (Demir Dikeni .) 

Raphanus raphanistrum L. (Yabani Turp.) 

Rapistrum rugosum  ( Küçük Turp.) 

Senecio vulgaris L. ( İmam Kavuğu.) 

Sinapis arvensis L. (Yabani Hardal.) 

Solanum dulcamara L. ( Odunsu Köpek Üzümü.) 

S. nigrum L. ( Köpek Üzümü.) 

b- Tek Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar: 

Alopecurus myosuroides huds. (Tilki Kuyruğu.) 



 

 

Setaria sp. ( Kirpi Darı.) 

Digitaria sanguinalis  ( Çatal Otu.) 

Echinochloa spp. ( Darıcan.) 

 

B) ÇOK YILLIK YABANCI OTLAR 

a- Çok Yıllık GeniĢ Yapraklı Yabancı Otlar: 

Cirisium arvense L.( Köy Göçüren.) 

Convolvulus arvensis L. (Tarla Sarmaşığı.) 

Equisetum spp. (At Kuyryğu.) 

Euphorbia spp. ( Sütleğen.) 

Cardaria draba L.( Yabani Tere.) 

b- Çok Yıllık Dar Yapraklı Yabancı Otlar: 

Cynodon dactylon L. (Köpek Dişi  Ayrığı. ) 

Cyperus spp.( Topalak.) 

Phragmites austraialis ( Kamış) 

Sorghum halepense L. ( Kaynaş.) 

 

2) ZARAR ġEKLĠ VE EKONOMĠK ÖNEMĠ 

 Ayçiçeği alanlarında yabancı otlar genellikle ayçiçekleri ile 

beraber veya sonra çimlenirler.Kültür bitkileri ile su, ışık, mineral 

besin maddeleri ve CO2 den faydalanma bakımından bir yarışma 

halindedirler. Yapılan çalışmalar ayçiçeklerinin yabancı otlardan 

zarar gördükleri devrenin ilk 1 – 1.5 ay içinde olduğunu 

göstermiştir.Bu dönem içinde yapılacak mekaniksel veya kimyasal 

mücadele ürünü güven altında tutmaktadır.Zamanında yabancı ot 

alımı yapılmadığı takdirde tarlaların çoğu kez bozulduğu 

saptanmıştır.Hiç ot alımı yapılmamış bir tarlada zarar derecesi 

yabancı ot çeşitleri ve bunların yoğunluklarına göre değişmekle 

beraber genellikle % 15 – 100 arasında olmaktadır.  

  

3)MÜCADELESĠ 

A-Kültürel önlemler: 

a) Toprak iĢlemesi:Ayçiçeklerinde yabancıot mücadelesi 

zamanında ve uygun bir şekilde yapılan toprak işlemesi ile 

başlar.Ayçiçeği ekilecek tarlalar 20-25 cm  derinliğinde 

sürülmelidir.Böylece çok yıllık yabancıotların toprak altı organları 

tahrip edilmiş olur.Sürümden sonra gelişen yabancı otlar ise 

kültivatör,tırmık ,kazayağı  gibi  aletlerle   toprağın  işlenmesi ile 

yok edilebilir.Toprağın zamanında ve tavında iyi sürülüp,otlardan 

temizlenmesi,toprakta suyun ve besin maddelerinin tutunmasını 



 

 

sağladığı gibi  verimin de  artmasını olumlu yönde etkiler.  

b)Temiz ve sertifikalı tohum kullanmak:Yabancıot 

tohumlarından  temizlenmiş tohumluk kullanmak tarlalara suni 

bulaşmayı önlemesi bakımından şarttır. 

c)Ekim nöbeti:Tarlaya aynı kültür bitkisinin üst üste 

ekilmesi halinde toprağın  besin yapısı  bozulduğu gibi bazı 

yabancı otların yoğunluk kazanmasına da  yardımcı 

olunacağından ekim nöbetine teknik bakımdan ihtiyaç 

vardır.Memleketimizde 4-5 yıllık ekim nöbeti 

öğütlenmektedir.Ayçiçeği  kışlık buğday için ön bitki olarak tavsiye 

edilir.Ekim nöbeti için öğütlenebilecek  birkaç  örnek şöyledir. 

 

Ayçiçeği- buğday-mısır- fiğ 

Keten- Ayçiçeği-hububat-fiğ 

Soğan- Ayçiçeği- hububat-fiğ 

Ayçiçeği- buğday-şeker pancarı- fiğ 

Nadas- şeker pancarı- hububat-fiğ- Ayçiçeği 

B-Mekanik  mücadele: 

Yabancı otların çapa veya  aletlerle sürme gibi mekaniksel  

mücadele yolları  yabancı ot mücadelesinde eskiden beri 

kullanılan pratik bir  yöntemdir.Senelik otlarda  daha etkilidir.Çok 

yıllıklarda ise yeniden çıkışlar olacağından  birkaç kez 

tekrarlanmalıdır.Fazla bulaşık olmayan tarlalarda  ucuz bir 

mücadele yöntemidir.Zira ayçiçeklerinde 3-4 çift  yapraklı  

devrede  tekleme yapılır.Bu aynı zamanda çapa dönemine 

rastladığından  tekleme  sırasında yabancıotlar da yok edilmelidir.  

 C-Kimyasal   mücadele: 

Ayçiçeği tarlalarında sorun olan yabancı otlarla kimyasal 

mücadele genellikle bir yıllık yabancı otlarda etkili 

olmaktadır.Öğütlenen ilaçlara karşı çok yıllık yabancıotların 

duyarlı olmaması bu otların baskın olduğu tarlalarda çapaya 

gereksinim gösterecektir.  

1)Ġlaçlama zamanının tespiti: İlaçlama zamanını 

kullanılacak ilaçlara  bağlı olarak 

a) ekim öncesi,b)çıkıĢ öncesi ve c)çıkıĢ sonrası olarak 

3 şekilde uygulanır. 

Ekim öncesi uygulama:Ayçiçeği ekimi için hazırlanmış 

toprağa ilaç pülverize edildikten  sonra  diskaro veya tırmıkla 5 -6 

cm derinliğine karıştırılır.Daha sonra ekim yapılır.  

ÇıkıĢ öncesi uygulama:Bu ilaçlar ile ayçiçeği tohumu 



 

 

toprağa ekildikten sonra 1-2 gün  

içinde ilaçlama yapılır.Bu ilaçlar toprağa karıştırılmaz,eğer 

karıştırılırsa etkinliği kaybolur.Bu ilaçların tatbikinde toprağın 

nemli olması gerekmektedir. 

ÇıkıĢ sonrası uygulama:Yabancıotlar ve ayçiçeği 

çıkışından sonra erken gelişme döneminde (ayçiçeğinin 2-4 

yapraklı devresi)uygulanır. 

2) Ġlaçlama Tekniği :Yabancıot mücadelesinde istenilen 

başarıya ulaşabilmek için belli alana verilen dozun, o alana 

homojen dağılmasına  önem verilmelidir.Bunun için de 

kullanılacak aletlerin kalibrasyon denemesi yapılmalıdır.Çıkış 

öncesi ilaçlamalar da toprak yüzeyinde iyi bir film tabakası 

oluşturacak şekilde yeknesak yapılmalı,ilaçlanmış kısımlardan 

ikinci kez geçilmemelidir.Bir ay süreyle ilaçlanan alanda herhangi 

bir toprak ilaçlaması yapılmamalıdır. İlaçlama sırasında hava 

sakin olmalı ve sıcaklık 25 
o
C üstünde olmamalıdır.İlaçlamalar 

sırasında  toprak yüzünün fazla kuru olmamasına  dikkat edilmeli 

toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. 

 

 3) Kullanılan Ġlaçlar ve dozları 

 

AYÇĠÇEĞĠ TARLALARINDAKĠ YABANCIOTLARA KARġI  KULLANILAN ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve 

miktarı 

      

Formülasyo

n 

Dozu (da) 

Benfluralin % 60 Ekim öncesi  

 

WG 250 g/da 

Linuron %47,5 Çıkış Öncesi  WP 150-200 g/da 

Linuron 450 g/l   Çıkış Öncesi  SC 250 g/da 

Flurochloridone 250 g/l Çıkış Öncesi  EC 300 ml/da 

Oxyfluorfen 240 g/l  Çıkış Öncesi  EC 100 ml/da 

Pendimethalin 330 g/l   Ekim Öncesi EC 500ml/da 

Pendimethalin 450 g/l   Çıkış Öncesi EC 300ml/da 

Aclonifen 600 g/l (ekim 

sonrası/çıkış öncesi) 

 SC 200/300 g/da 

125 ml/da(Chenopodium alkum ve 

zinapis arvensis‟e karşı çıkış 

sonrası 

Propaquizafop 100 g/l  Çıkış Sonrası EC 50 ml/da 

Fluazifop-P-Butyl 125 g/l *Çıkış Sonrası EC               100 ml/da 



 

 

Imazamox 40 g/l   Çıkış sonrası SL 100-120-125-130 ml/da 

Imazamox 25 g/l   Çıkış sonrası SL 200 ml/da 

Metolachlor-S 

312,5+Terbuthylazine 

  400 ml/da 

 

 

 

 

 

 

 

Yerfıstığında Yabancı Ot  

 

YER FISTIĞINDA YABANCIOTLARA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR  

Etkili madde adı ve miktarı  Formülasyon Dozu (da) 

Imazamox 40 g/l  çıkış sonrası   SL 125 ml/da 

Imazamox 120 g/l  çıkış sonrası   SL 40 ml/da 

Imazamox 22,4g/l +Bentazone 480 g/l çıkış sonrası    150 ml/da 

Fluazifop-P-Butyl 125 g/l Çıkış Sonrası EC 100 ml/da 

Haloxyfop-P-Methyl-Ester 108 g/l Çıkış Sonrası EC 60 ml/da 

 
 

Kanolada Yabancı  Ot   

 

KANOLADA YABANC IOTLARA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı  Formülasyon Dozu (da) 

Clopyralid 100 g/l  çıkış sonrası   EC/SL 100ml/da 

Napropamide 450 g/l  Ekim Öncesi   SC 275 ml/da 

Clopyralid  240 g/l +Picloram 80 g/l+ 

Aminopyralid 40 g/l  

çıkış sonrası   SL 30 ml/da 

Metazachlor 333 g/l+Quinmerac 83 g/l  SC 200 ml/da 

Fluazifop-P-Butyl 125 g/l Çıkış Sonrası EC 75 ml/da 



 

 

Fluazifop-P-Butyl 150 g/l Çıkış Sonrası EC 100 ml/da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSAMDA YABANCI  OTLARA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı  Formülasyon Dozu (da) 

Linuron %47,5 Çıkış Öncesi  WP 150 g/da 

Oxadıazon 250 g/l          150 ml/da 



 

 

 

 

 

 

 

 

PAMUKTA YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ, KOZA  AÇTIRICILAR, BĠTKĠ GELĠġĠM DÜZENLEYĠCĠLER 

Etkili madde adı ve miktarı Kullanım ġekli Dozu (da) 

Etephon+Cyclanilide(480+60 g/l) Pamukta bitki büyüme regülatörü 

olarak kullanılır. 

200 ml/da 

Etephon+Cyclanilide(720+45g/l) Bitki gelişim düzenleyici 175 ml/da 

Mepiquat-Chloride 80 g/l + Cyclanilide 22 

g/l 

Pamukta yaprak dökücü 15-20-40 ml/da 

PyraflufenEthyl 26,5 g/l  Pamukta yaprak dökücü  

Etephon 480 g/l Pamukta koza açtırıcı olarak 

kullanılır.(Kozaların %25‟i açınca 

kullanılır.) 

300 ml/da 

Etephon 720 g/l Pamukta koza açtırıcı ve yaprak 

dökücü olarak kullanılır. 

200 ml/da 

Mepiquat-Chloride % 50 g/l Bitki gelişim düzenleyici  

KANOLADA (KOLZA) GELĠġĠM DÜZENLEYĠCĠLER 

 

Etkili madde adı ve miktarı Kullanım ġekli Dozu (da) 

Metconazole 60 g/l  Kanolanın 4-10 yapraklı 

döneminde kullanılır. 

100 ml/da 



 

 

  

 

GLAYÖLDE  YABANCI  OTLARA KARġI KULLANILACAK ĠLAÇLAR 

Etkili madde adı ve miktarı  Formülasyon Dozu (da) 

Diclofop methyl 284 g/l ÇıkıĢ Sonrası EC 200 ml/ da 

Diuron % 80   WP        150 g/da 

Linuron % 47,5  WP 150 g/da 


