
Tahıl zararlıları: 

Nematodlar 

Buğday gal nematodu: Anguina tritici  

Buğday gal nematodunun dişisi ve erkeği iplik formundadır. Graminae familyası bitkilerinin 

tohumlarında iç parazit, sap ve yapraklarında dış parazit olarak yaşar. Nematodla bulaşık 

danelere galli dane denir. Galli daneler normal danelere nazaran küçük, yuvarlak, deforme olmuş 

ve koyu kahverengidir. Bitkiyi cüceleştirir, saplar kalınlaşır. Daneleri deforme eder ve dane içi 

nematodun larvaları ile dolarak danenin ticari değerini tamamen düşürür yani galli dane bir 

nematod deposu haline gelir. Buğday gal nematodunun en iyi konukçusu buğday (Triticum 

vulgare, T. sativum, T. dicoccum, T. spelta) ve çavdardır. Yulaf ve arpada da hafif bulaşmalara 

rastlanmıştır. Bazı graminaelerde de zararlıdır.  

Soğan sak nematodu: Ditylenchus dipsaci  

Endoparazitiktir. Kışı tarlada kalmış soğan, yumru ve diğer bitki kısımlarında ergin halde geçirir. 

Hububat ile beslendiğinde kışı hububat sapları ve yaprakları arasında geçirir ve çok sayıda 

yumurta bırakır. Bitki uygun olduğu sürece içinde yaşayabilir ve birkaç nesil verebilir. Uygun 

değilse toprağa geçer. Bir dişi 200-500 yumurta bırakır. Yumurtadan 2. larva dönemi çıkar ve 

koloni halinde bulunur. 400’e yakın konukçusu mevcuttur. En çok çavdar ve yulafta zararlı 

olurlar. Yonca, buğday ve arpada nadiren zararlıdır. Soğan, gövde ve yapraklarda zararlıdır. 

Nadiren kökte zarar yapmaktadır. Saplar bodurlaşır. Boğumlar kısalır ve şişkinleşir. Çavdarda 

zarar yaparsa bitkiler erken sararır. Tahıllarda kardeşlenme döneminde bulaşırsa tahıllar kurur. 

Kist nematodu: Heterodera avenae  

Toprağa dökülen kistlerden çıkan 2. dönem larvalar bitki kökünü enfekte eder. Beslenmeye 

devam eden larvalar ergin hale geçip çiftleşirler. Enfekteli köklerde beyaz kist şeklindeki dişi 

bireyler görülebilir. Dişi öldükten sonra vücut duvarı sertleşir ve koyulaşır. Dış şartlara dayanıklı, 

kahverengi bir kist halini alarak yumurta ve larvaları korur. Yumurtalar kistin içinde çok uzun 

yıllar toprakta canlı olarak kalabilirler. Yumurtadan çıkış genellikle hububat ekiminden 3,5 ay 

sonrasına rastlar. Dişilerin beslenmesi sonucu kök dokusunda oluşan dev hücreler bitkinin 

kökleriyle su ve besin alımını kısıtlar. Bu durum kist formundaki nematodların tipik özeliğidir.  

Bulaşık köklerde çatallanma, şişkinlik, kümeleşme ve genellikle Haziran ayından itibaren kökler 

üzerinde beyaz kistler görülür. Bitkilerin toprak üstü aksamındaki belirtiler tipik değildir. 

 



Acarina 

Penthaleus major 

Petrobia latens 

Tetranychus urticae 

Bryobia praetiosa 

Bryobia rubrioculus 

Yumurtalarını toprak yüzeyine, içine ve konukçunun sap bölümüne teker teker veya toplu olarak 

bırakır. Bir dişi ortalama 30 yumurta bırakabilir. Yumurtaların üzeri koruyucu bir tabaka ile kaplı 

olup, bulunduğu yere yapıştırılırlar. Yumurtaların açılmaları için neme gerek vardır. Bitki 

özsuyunu emerler. Yaprakların beyazlaşması yanında bitkide şekil bozukluklarına da neden 

olurlar. Genellikle genç hububat bitkisinde zararları daha çok görülür. Az zarar görmüş bitkilerde 

yaprak uçlarının kahverengine dönüşmesi, bodurlaşma, gelişme duraklaması, tanelerde küçülme 

ve verimde düşüş görülür. 

Hububat Aphidi 

Schizaphis (=Toxoptera) graminum Rond 

Gül-Ekin Aphidi 

Metopolophium dirhodum Walk.  

Yulaf Aphidi 

Sitobion (=Macrosiphum) avenae F. 

Kışı yumurta halinde yabani veya kültür Gramineae türlerinde geçirir. Koloniler genellikle 

yaprak, sap ve taze haldeki başaklarda toplanır. Yoğun bulaşmalarda bitkiler gelişemez. 

Başaklarda dane miktarında azalma olduğu gibi bin dane ağırlığında da azalma görülür. 

Mısır Yaprak Aphidi (Hemiptera: Aphididae) 

Rhopalosiphum maidis Fitch.  

Bütün yıl boyunca eşeysiz çoğalan bu tür yazın mısırlarda zararlıdır. Yurdumuzun güney 

bölgelerinde bazı yıllar önemli zararlara sebep olabilmektedir. Yurdumuzda biyolojisi ve önemi 

iyi bilinmemektedir. Bitkilerin yaprakları üzerinde oluşan yoğun aphid kolonilerinin beslenmesi 

sonucu yapraklar kıvrılır ve sararır. Bitkilerde gelişme durum verim azalır. Ayrıca salgıladığı 

yoğun ballımsı maddeler fumajine sebep olarak zararı daha da artar. Bu türün çeşitli bitkilerde 12 

kadar virüs hastalığının vertörü olduğu bildirilmektedir. Bunların başlıcaları Barley yellow dwarf, 

Cucumber mosaic, Maize leaf fleck, Dahlia mosaic, Millet nad-leaf virüs hastalıklarıdır. 



Esmer Mısır Aphidi (Hemiptera: Aphididae) 

Sipha maydis Pass. 

Ekinlerde aphidler marttan itibaren görülmeye başlar. Yerine göre yoğun olarak bulunduğu aylar 

nisan, mayıs ve haziran aylarıdır. Ağustosta ortadan kaybolur. Yoğun kolonilerin bulunduğu 

bitkilerin yaprakları sararır ve kurur. Bu türün Cabbage black ring spot, cucumber mosaic, Dahlia 

mosaic gibi virüs hastalıklarının vektörü olduğu bildirilmektedir.  

Tripsler (Thysanoptera: Thripidae) 

Ekin Thripsi  

Thrips physaphus L., Limothrips avenae Hinds., L. minor Bagn. 

Mısır Thripsi 

Limothrips denticormis Hal 

Thrips kolları Heeg., T. bidons Reut; T. secalina Lind.; T. incertis Bagn. 

Kışı çiftleşmiş dişiler halinde ağaç kabukları altında çit ve çalıların diplerinde geçirirler. Dişiler 

yumurtalarını bitki dokusu içerisine gömer. Bir dişi hayatı boyunca 80-90 kadar yumurta bırakır. 

Çeşitli Gramineae bitkilerinde özellikle ekinlerde bulunur. Başlıca buğday, arpa, yulaf, pirinç, 

mısır ile bir çok yabani buğdaygillerde zarar yapar. Ergin ve nimfler bitkilerin yeşil aksamında 

örneğin başak, yaprak ve saplarda beslenir. Graminelerde çiçekler tozlanmadan önce başaklarda 

thripslerin beslenmesi sonucu çiçekler steril olur ve tane bağlamaz. Taneler oluşunca da beslenen 

thripsler onlarda çeşitli zararlara sebep olur. 

Ekin koşnili (Hemiptera: Margarodidae) 

Porphyrophora (=Margarodes) tritici Bodenh.  

Hububatın sert olum döneminde toprağa bırakılan yumurtalar ekim ayında açılır. Yumurtadan 

çıkan larvalar kışı uyuşuk durumda geçirirler. İlkbaharda toprak üstüne çıkan larvalar, yaprağın 

sapla birleştiği yaprak kınına girerler. Daha sonra anten, bacak ve gözlerini yitirerek kist 

durumuna girerler. Döllemsiz olarak çoğalır ve yılda bir döl verir.  

Larvalar, bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar. Ekin koşnilinden zarar görmüş bitkiler cılız ve 

bodur kalır, aynı zamanda başak oluşumu az, tane ağırlıkları düşüktür. Erken bulaşmalarda, ince 

yaprak oluşumu sonucu zarar çalılaşma şeklinde görülür. Zararlının yoğun bulunduğu yerlerde, 

başaklanma olmadan bitki kurur ve ölür. Kuvvetli toprak ve yüksek nemde bitki normal gelişirse 

de, tane verimi çok az veya hiç olmamaktadır. Tarlalarda zarara uğramış yerler, kolaylıkla 



görülebilir. Bazı tarlalarda ocaklar halinde veya bölümler biçiminde zarar görülmektedir. Bu 

ocaklarda zarar %100’e ulaşabilir.  

Ekim sırası nadas-tahıl olan bölgelerde, tarlanın nadasa bırakıldığı yıllarda ilkbaharda toprak 

işlenmeli, tarladaki yabani buğdaygiller ve kendi gelen tahıllar yok edilmelidir. Anız bozma 

biçim sonrası çok erken yapılıp, ikileme ile toprak iyi işlenirse yoğunluk büyük ölçüde düşürülür. 

Burçak, fiğ gibi baklagilleri ekim sırasına koyarak etkili bir kültürel mücadele yapmak 

mümkündür.  

Çekirgeler  

Orthoptera: Acrididae 

Dociostaurus maroccanus Thumb. (Fas çekirgesi) 

Calliptamus italicus L. (İtalyan çekirgesi) 

Calliptamus barbarus Costa 

Locusta migratoria L. (Madrap çekirgesi) 

Paracyptera labiata L. (Güdük çekirgesi) 

Schistocerca gregaria Forsk. (Çöl çekirgesi) 

Orthoptera: Tettigoniidae 

Isophya spp. (Yeşil çekirgeler) 

Platycleis intermedia (Kılıçlı çekirge, Orta boylu yeşil çekirge ) 

Orthoptera: Gryllidae 

Gryllus bimaculatus De Geer (İki noktalı Kara çekirge) 

Gryllus campestris L. (Adi Kara çekirge) 

Bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaparlar. Özellikle genç bitkilerde zarar çok 

yüksek olmaktadır. Çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini hatta dane 

ve meyveleri yemek suretiyle ekonomik düzeyde zarar yapalar. Yoğunlukları yüksek olduğunda 

zarar oranı da artmaktadır. Bununla beraber bazı çekirgelerin virus taşıdıkları ve temiz bitkilere 

bunları bulaştırdıkları da saptanmıştır.   

Danaburnu (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Gryllotalpa gryllotalpa L.,  

Bu zararlı iki yılda bir döl verir. İlkbaharda toprak sıcaklığının artmasıyla birlikte ergin ve 

nimfler aktif duruma geçerler. Çeşitli bitkilerin toprak altı bölümleri ile beslenmeye başlarlar. 

Mayıs veya Haziran ayında dişiler toprağın 10-20 cm derinliğinde topraktan oluşturdukları 2-3 



yuvaya yumurtalarını bırakırlar. Bir dişi yaşamı boyunca ortalama 400 dolayında yumurta bırakır. 

Ergin, nimfler toprak içerisinde galeri açarken rastladıkları her türlü bitkinin toprak altı 

bölümlerini tahrip etmekte, özellikle fidelik ve bahçelerin başlıca sorunu olmakta ve sulanan 

topraklarda bazen çok önemli zararlar yapmaktadırlar. Tohum yataklarını bozdukları gibi 

çimlenmekte veya büyümekte olan genç mısır fidelerinin köklerini tahrip etmektedir. 

Süne (Hemiptera: Scutelleridae)  

Eurygaster integriceps Put.  

Sünenin yaşam süresi bir yıl olup yılda bir döl verir.  

Haziran ayında yeni nesil erginler yaz sıcaklarının artmasıyla ve hasadın başlamasıyla kışlama 

alanlarına çekilirler. Kışlak alanlarında florada uygun bitki türlerinin altlarına girerek gizlenirler. 

Bölgelere göre değişmekle beraber meşe bitkilerinin yere dökülmüş olan yapraklarının altlarına 

geven bitkilerinin kökleri etrafındaki yumuşak toprağın içerisine kirpiotu ve zirotu bitkilerinin 

genellikle yaprak ve dallarının arası ile yaprak döküntülerinin 1-2 m altında gizlenirler. 

Kışlıklarda ilkbaharda hava sıcaklığının artması ve bazı bölgelerde karların erimeye başlaması ile 

birlikte kış uykusunda bulunan sünelerde metabolizma faaliyeti artarak kış uyanırlar. Kışlaklarda 

toprak üstü sıcaklığı 15 C ‘ ye eriştiğinde süneler ekinlerin ve meraların geliştiği ovalara doğru 

göç etmeye başlarlar. Bu göç etme durumu o yılın ilkim koşullarının seyrine bağlı olarak Mart 

ayının ortası ile Nisan ayının ilk üç haftası arasında değişir. 

Kışlama alanlarından gelen sünelere “ kışlamış ergin” denilmektedir. Ovalara uçuşun başlaması 

ile birlikte aktif dönem başlamıştır.  

Kışlamış erginler havanın açık sakin ve sıcak olduğu zamanlarda beslenme, çiftleşme ve yumurta 

bırakma gibi yaşamsal faaliyetleri sürdürürler. Kışı geçirdikten sonra ilkbaharda ovalardaki 

hububat tarlalarına göç eden kışlamış erginler henüz kardeşlenme döneminde olan buğday ve 

diğer bazı buğdaygil saplarını emerek özsuyunu alırlar. Emilen saplar zamanla sararır ve kurur. 

Dolayısıyla başak bağlanamazlar. Bu zarar şekline KURTBOĞAZI denilmektedir. 

Zamanla bitkiler geliştikçe, beslenmesini bitkilerin yukarı kısımlarında sürdüren kışlamış erginler 

başaklar henüz yaprak kılıfı içeresindeyken çiçek döneminde ve tane bağlarken yine saplarda 

beslenerek başakların beyazımsı bir renk almalarına, kurumalarına ve dolayısıyla bunların tane 

bağlamasına engel olurlar. Kışlamış erginlerin bu şekildeki zararına AKBAŞAK adı 

verilmektedir. 

Kımıl (Hemiptera: Pentatomidae) 



Aelia rostrata Boh. 

Erginler yaz sonunda havaların çok ısındığı dönemlerde kışı geçirdikleri 1500-2000 metre 

yükseklikteki kışlıklara çekilirler. Havaların soğumasıyla birlikte aktiviteleri kesilir ve uyuşuk 

halde meşe kirpi, geven, kirpi otu, ayı kulağı gibi kışlak bitkilerinin altlarında, yaprak altlarında 

toprağın 4-8 cm derinliğinde geçirirler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla 15°C-19°Clerde 

hareketlenir ve kışlaktan ovaya uçmaya başlarlar. Dişiler yumurtalarının her biri 12-18 yumurta 

olan paketler halinde başaklara, saplara, yaprak yüzlerine, toprak üstüne, yabancı otlara 

bırakırlar. Bir dişi yaşam süresince 150-180 yumurta bırakır.  

Kışlaktan ovaya inen kımıl erginleri kardeşlenme döneminde bulunan tahıl kök boğazı üstünden 

emerek Göbek Kurusu zararı yapar. Bu şekilde sokup emilmiş bitkiler kurur ve zarar oranı %80’e 

ulaşabilir.  

Kışlamış erginler başak teşekkülü başladıktan sonra başak sapını hemen başağın altından sokup 

emdiklerinden Akbaşak zararına sebep olurlar. Akbaşak zararı da % 80’e ulaşabilir.  

Kımılın 3-5 dönem nimfleri ile yeni nesil erginleri tanelere saldırarak sokup emerler. Tanelerin 

olgunluk durumuna göre zarar oranı % 100 olabilmektedir.  

Ekin Bambul Böcekleri (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Anisoplia spp. 

Ekin bambulu kışı larva döneminde toprak içinde geçirir. Larvalar kış sonu ve ilkbahar başında 

genç tahılların köklerini yiyerek beslenirler. Olgun larvalar ilkbaharda toprakta pupa olurlar. 

Mayıs-Haziran aylarında erginler topraktan çıkar. Bu erginler başaklara hücum ederek süt 

olumundaki daneleri kemirmeye başlarlar. Bir süre beslendikten sonra çiftleşirler. Dişiler 

yumurtalarını kumsal, hafif toprakların 20-25 cm derinliğine bırakırlar. Yumurtadan çıkan tahıl 

kökleriyle beslenirler. Bu sürenin sonunda pupa olurlar. Erginler günün sıcak saatlerinde çok 

hareketlidir. Nesillerini 2 yılda tamamlarlar. Sadece A. segetum gelişmesini bir yılda tamamlar. 

Ekin Kambur Böcekleri (Coleoptera: Carabidae) 

Zabrus spp. 

Zabrus kışı toprak içinde ergin ve olgun larva döneminde geçirirler. Genç larvalar sıcaklığın 

normal olduğu sonbahar aylarında yeni çimlenmiş ekinlerin taze yapraklarını yuvalarına çekerler 

ve aynı zamanda toprak içinde kök boğazlarını kemirerek önemli zararlar verirler. Bu dönemdeki 

tahıllar zarara karşı çok duyarlıdır. Kışı beslenmeden geçiren olgun larvalar ilkbaharda yani 

Mart-Nisan aylarında büyük zarar verirler. Olgun larvalar yaprak ve sürgünleri yiyerek zararlı 



olurlar. Larvalar bu dönemlerinde çok oburdurlar. 1 m2’ de 3-4 larva olduğunda ekonomik 

önemde bir zarar ortaya çıkar. Tarlalar da yer yer yenik bölümler, açık tahıl sıraları ve boşluklar 

görülür. 

Larva zararından sonra ekinler Haziran ayında erginlerin hücumuna uğrarlar. Erginler başağa 

kadar tırmanırlar ve başağı 3-4 cm sap kısmında kemirirler. Daha sonra başak bu kısımdan kırılır. 

Erginler süt olumundaki daneleri de kemirerek büyük zarar verirler. Ekonomik önemdeki zarar 

larvaların verdiği zarardır. 

Buğday Hortumlu Böceği (Coleoptera: Curculionidae) 

Pachytychius hordei Brulle   

Erginler topraktan çıkışlarından 5-7 gün sonra çiftleşmeye ve çiftleşmelerinden 20-25 gün sonra 

yumurtlamaya başlar. Dişi hortumu ile açtığı delikten başakçığa yumurta koymaktadır. (Her 

başakcığa 2-3 adet). Yumurtadan yeni çıkan larvalar tane içerisine girmektedirler. Larva, tane süt 

olum devresini tamamlayıp sertleşmeye başladığı anda, taneyi kapçık ile iç kavuz arasından 

terkederek toprağa düşer. Kokon örerek bunun içerisinde pupa olur. Temmuz ayı başlarında 

toprak içinde ergin hale geçmektedir.  

Zararını ergin ve larva döneminde yapmaktadır. 

Toprak Pire Böcekleri (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Phyllotreta spp., Psylliodes spp. 

Erginler kışı toprakta yosun ve otlar altında geçirdikten sonra ilkbaharda henüz kardeşlenme 

devresindeki hububata saldırarak beslenirler. Çiftleşen ergin dişiler yumurtalarını bitkilerin kök 

boğazına bırakırlar. Larvalar toprakta yaşar. Bir süre sonra pupa devrine giren larvalardan, 

Temmuz -Ağustos aylarında çıkan erginler, sonbahara kadar yaprakta beslenmeye devam eder, 

daha sonra kışlama dönemine girer. Zararlılar yılda 1 döl verirler. 

Ekin Güvesi (Lepidoptera: Scythridae) 

Syringopais temperatella Led. 

Ekin güvesi toprak içinde larva döneminde kışlar. Şubat–Mart ayında sıcaklık 12°C’nin üzerine 

çıkınca toprağı terkeden larvalar, o anda 6-8 cm ve 3-4 yapraklı olan tahıllara tırmanırlar. 

Larvalar bu dönemde 3-4 mm boyundadır ve beslenmek için yaprağın mesophyll tabakasına 

girerler.  



Yeni larvalar yaprağın iki epidermisi arasında damarlara paralel uzanan tüneller açarak 

beslenirler, larvalar bulundukları tünelleri bırakarak aynı yaprak üzerinde yeni tüneller açtıkları 

gibi çok zaman başka yapraklarda hatta başka bitkilerde de tüneller açarlar.  

Bir yaprakta 30 ve bitkide 100 kadar larva bulunabilir. Mart-Nisan da olgunlaşan larvalar toprağa 

inerler ve kendilerine ördükleri beyaz bir kokon içinde pupa olurlar. 2 hafta kadar sonra yani 

Mayıs ayı içerisinde kelebekler uçmaya başlarlar.  

Dişi kelebekler çiftleştikten 3-7 gün sonra yumurtalarını 5-7 adetlik gruplar halinde toprak içine 

bırakırlar. Esas zarar larvalar tarafından yapılır. Hububat yapraklarının iki epidermis tabakası 

arasındaki yeşil dokuyu yiyerek fotosentezi engeller ve yaprağın uç kısımlardan itibaren 

kurumasına sebep olurlar. Geniş çapta zarara uğramış bir tarlada genel bir renk açılması olur. 

Bulaşmanın yüksek olduğu (% 40’tan yukarı) tarlalarda önemli derecede verim azalmasına ve 

hatta bazı hallerde ancak tohumluğun alınabildiği ölçüde zarara sebep oldukları saptanmıştır. 

Tav Kesiği Sineği (Diptera: Cecidomyiidae) 

Mayetiola destructor Say 

Dişiler çiftleştikten sonra yumurtalarını 2-15 adedi bir arada olmak üzere yapraklar üzerine 

yaprak damarlarına paralel sıralar halinde bırakırlar. Bir dişi 180-250 yumurta bırakabilir. Bir 

bitkiye çok miktarda yumurta bırakabilir. Çıkan larvalar toprağa yakın boğumdan sap ile 

yapraklar arasına girer ve yerleşirler. Burada sapa zarar verirler. Genellikle bir çok larva yan yana 

sıralanıp zarar verdiklerinden burada zayıf kısım oluşur. Böylece sap kolayca kırılabilir. 

Olgunlaşan larva bitkide bulunduğu yerde pupa olur. Larvalar en alt boğumun üzerinde yaprakla 

sap arasında sıralar halinde yerleşir ve sapı ve hücreleri yaralarlar. Bulaşma fazla olduğu zaman 

esas sapın gelişmesi durur, dış yapraklar solar, kahverengileşir ve ölürler. Daha sonra kalp 

yaprakları sararır ve bitki tamamen ölür. Bu durumda kardeşlenme artar. Bulaşma az olursa sap 

gelişir fakat bu larvaların yerleşme yerinden kolayca kıvrılır.  

Frit Sineği (Diptera: Chloropidae) 

Oscinella frit L. 

İlkbahar (1. nesil) ve Sonbahar (3. nesil) neslinin larvaları bitkinin 2-4 yapraklı olduğu dönemde 

kalp yapraklarını tahrip eder. Bitkinin orta yaprakları sararır ve kurur. Böyle kalp yaprakları elle 

çekildiğinde kolayca çıkarlar. Dış yapraklar yeşil kalır. Fakat sürgün ölür. Yaz (2. nesil) neslinin 

larvaları tahılların genç başaklarındaki daneleri tahrip ederler. Salgıladıkları maddelerle dane 



hatta sürgünlerde anormal şekillere neden olurlar. Cılız, buruşuk, kör daneler oluşur. Verim ve 

kalite büyük ölçüde düşer. 

Ekin Sap Arıları (Hymenoptera: Cephidae) 

Cephus pygmaeus (L.) 

Trachelus tabidus (F.) 

Trachelus libanensis (Andre ) 

Pachycephus smyrnensis J.P.E.K. Stein 

Erginler çiçekli yabani otları dolaşarak onların nektarlarıyla beslenirler. Dişiler çiftleştikten sonra 

yumurtalarını bırakmaya başlarlar. Dişiler ortalama 50 kadar yumurtalarını ovipozitörleri ile sapı 

delerek sapın içine teker, teker bırakırlar. 6-10 gün kadar sonra larvalar çıkar ve sapın içini 

kemirerek ve pisliklerini arkada bırakarak kök boğazına kadar ilerlerler. Bu arada larvalar sapı 

çepeçevre bir yüksük gibi içten kemirirler. Sapla ilerde bu kısımdan kolayca kırılır. Larvalar bu 

kısımda kendilerinin ördüğü ince, şeffaf, selofon kağıdı gibi kokon içerisinde kışı geçirirler. Ekin 

sap arıları yılda bir nesil verirler.   

Mısır Maymuncuğu (Coleoptera: Curculionidae) 

Tanymecus dilaticollis Gyll. 

İlkbaharda ortaya çıkan erginler, yumurtlamalarının Temmuz ayı boyunca sürdürürler. Dişiler 

yumurtalarını genellikle toprağın 1-3 cm derinliğine tek tek veya gruplar halinde koyarlar. Bir 

dişi yaklaşık olarak 60 dolayında yumurta bırakmaktadır. Sıcaklığa bağlı olarak 10-24 gün 

arasında çıkan larvalar köklerde beslenirler, olgunlaşan larvalar toprak yapısına bağlı olarak 

genellikle 40-50 cm derinlikte, yapmış oldukları yüksük içinde pupa olurlar. Larva süresi 

ortalama 40 günde tamamlanır. Erginler Eylül ayında başlayarak toprak içinde görülmektedir. 

Kışı ergin olarak toprakta geçirmektedirler.  

Erginler toprak yüzeyine yeni çıkan mısırların yapraklarını yemek ve büyüme korularını kesmek 

suretiyle önemli zararlara neden olur. Mısırın 2-3 yapraklı döneminde bu zarar önemlidir. 

Gelişme ilerledikçe zarar azalmakta tarlanın yeniden ekilmesi veya boş kalması söz konusu 

olabilmektedir. Larvaların bitki kökleriyle beslenmesi sonucu meydana gelen zarar çok önemli 

değildir. Önemli bir mısır zararlısı olan T. dilaticallis ayçiçeği, şeker pancarı, buğday ve çeşitli 

sebzelerle beslenmektedir. 

Zararlıya karşı yüzey ve tohum ilaçlaması yolu ile mücadele yapılabilmektedir. Yüzey ilaçlaması 

mısır toprak yüzeyine çıkıp zara başladığında m2 de ortalama 4 böcek varsa yapılmalıdır. 



Tel Kurtları (Coleoptera, Elateridae) 

Agriotes lineatus L. 

A. obscurus L. 

Kışı ergin ve larva olarak geçirir. Erginler ilkbaharda beslenme ve çiftleşmeye başlar. 

Yumurtalarını toprağın 10-15 cm derinliğine tek tek veya 30-40’lık kümeler halinde bırakır. Bir 

dişi 150 kadar yumurta bırakabilir. Yumurtalar 30-40 gün içerisinde açılır ve çıkan larvalar bitki 

hemen kökleriyle beslenirler. Gelişmelerini 4 yılda tamamlarlar. Olgun larvalar yazın toprağın 

30-40 cm derinliğine inerek orada bir kokon içerisinde pupa olurlar. Pupadan çıkan yeni erginler 

ilkbahara kadar bulundukları yerde kalırlar ve ilkbaharda toprak yüzeyine çıkarlar. Zararlı 4 yılda 

1 döl verir. 

Telkurtlarında esas zararı toprak içerisinde yaşayan larvalar yapar. İnce kökleri koparırlar. Kalın 

kökler ve toprağa yakın ana gövdede galeriler açarak beslenirler. Böyle zarar gören bitkiler 

hemen kurur. Yoğun populasyon halinde zarar oranı % 80’e kadar yükselir. Olgun larvaların 

zararı daha fazla olur. 

Larva çevre koşullarına karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle toprak işlemesi etkili sonuçlar verir. 

Tarla kenarlarındaki yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Hasat sonu sapların yakılması etkili 

olabilir, ancak toprak mikrobiotasına olumsuz etkilerinden dolayı önerilmemektedir. Toprağın su 

altında bırakılması etkili olabilmektedir. Ancak tuzlanmaya yol açabileceği için ihtiyatla 

kullanılmalıdır. 

Zararlı yoğunluğu 10 larva/m2 ve üstünde olan mısır alanlarında kimyasal mücadeleye 

başvurulmalıdır. İlaçlama tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. 

Mısır Kurdu (Lepidoptera: Crambidae) 

Ostrinia nubilalis Hbn. 

Kışı genellikle olgun larva durumunda tarlada kalan veya hasat edilen saplar ve koçan içinde 

geçirmektedir. Genellikle Nisan başında çıkan kelebekler yumurtalarını çoğunlukla yaprakların 

alt yüzüne paketler biçiminde koymaktadır. Bir yumurta paketinde ortalama 25 (5-50) dolayında 

yumurta vardır. Bir dişi genellikle 200 dolayında yumurta bırakmaktadır. Yaklaşık 3- 6 gün sonra 

yumurtadan çıkan larvalar, bulundukları yerde 1-2 gün beslendikten sonra helezon yapraklardan 

veya doğrudan gövde içine girerler. Larva gelişme süresi yaklaşık olarak 30-35 gün dolayındadır. 

Olgun duruma gelen larvalar çoğunlukla bulundukları sap içinde veya üzerinde pupa olurlar. Döl 

sayısı 2-4 tür.  



Larvalar kök bölümü dışındaki tüm organlarında zarar yapmaktadır. Mısırlarda ilk zarar, ilk 

dönem larvaların birbiri üzerine sarmal yaprakları (helezon yaprak) delip içeri girmesiyle başlar. 

Sonra gövde, koçan ve erkek organda delik ve galeriler açarlar. Mısır kurdunun gövdeye girişi 

genelde koçanın üstündeki boğumlardan olur. (Mısır koçan kurdunda ise bu koçanın altındaki 

boğumlardan gerçekleşmektedir). Açılan galeriler ve beslenme nedeniyle bitkinin zayıflamasına, 

gövde ve koçanın kırılmasına ve bunun sonucu olarak da ürün azalmasına neden olurlar. Ayrıca 

koçandaki deliklerden koçan içine giren funguslar, ürettikleri mikotoksinler nedeniyle insan ve 

hayvan sağlığı için tehlike oluşturmaktadırlar.  

Kelebek çıkışı başlamadan, Nisan ve Mayıs ayından önce tarlada kalan mısır sapları ve kökleri 

parçalanıp imha edilmeli veya tarla derin sürülerek bitki artıklarında kışlayan larvalar derine 

gömülmek suretiyle ergin çıkışları önlenmelidir. İkinci ürün mısır mümkün olduğunca erken 

ekilmelidir  

Mısır Koçan Kurdu (Lepidoptera: Noctuidae) 

Sesamia nonagrioides ve S. cretica  

Kışı genellikle olgun larva halinde gövde veya koçanlar içinde geçirmektedir. Kelebekler mart 

sonundan itibaren görülmeye başlarlar. Yumurtalarını yaprak kınının gövdeye bakan iç kısmına 

ve koçan yapraklarının iç yüzüne bırakırlar. Bu dönemde zararlının ana konukçusu olan mısır ve 

sorgumun ekimi yapılmadığından yumurtalarını buğday bitkisine, yabani buğdaygillere veya 

kanal boylarındaki sukamışlarına bırakırlar. Bir dişi bir kaç kez olmak üzere 200 - 350 yumurta 

bırakır. Kelebeklerin ömrü ortalama 6-7 gündür. Yumurtadan çıkan larvalar gövde veya koçan 

içine açtıkları deliklerden geçerler. Yedinci döneme gelen larvalar genellikle beslenmeden 

kesilirler ve bulundukları sap ve koçan içinde meydana getirdikleri odacıklarda pupa olurlar. Ege 

bölgesinde 3, Akdeniz bölgesinde ise 4-5 döl vermektedir.  

Larvalar mısır bitkisinin fide döneminden başlayarak yaprak, gövde, koçan ve tepe püsküllerinde 

beslenerek zarar yaparlar. Mısır bitkisinin helezon dönemlerinde bulaşma olursa, gövde içinde 

beslenen larvalar, ileride gelişme konisinden çıkacak yaprakları da zarara uğratırlar. Bu gibi mısır 

bitkilerinde gelişme konisinden yeni çıkan yapraklarda birbirine simetrik yenik delikler görülür. 

Yapraktaki bu zarar şekli karakteristik olup mısır kurdu zararından kolaylıkla ayrılır. Yaprak 

kınının iç yüzeyinde yaklaşık 48 saatlik beslenmesini tamamlayan larvalar bulundukları ortam 

üzerinden boğum aralarından gövdeye girerler. Gövde içine giren larvalar buralarda galeriler 

açarak beslenirler. Çıkarmış oldukları dışkı maddelerini de (hızar talaşı gibi) giriş deliklerinden 



dışarı atarlar. Koçan içine giren larvalar galeriler açıp süt olumundaki taneleri yiyerek beslenirler. 

Çıkardıkları dışkı maddeleri ile de bakteri faaliyetini artırarak koçan içindeki tanelerin tümünün 

zarar görmesine sebep olurlar. Ayrıca koçandaki deliklerden koçan içine giren funguslar, 

ürettikleri mikotoksinler nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturmaktadırlar. Mısır 

koçankurdu ile mücadele yapılmadığı takdirde %80’lere varan oranlarda ürün kaybı meydana 

gelebilir.  

Hasattan sonra arta kalan mısır sapları ve kökleri parçalanıp imha edilmelidir. Tarla derin 

sürülerek bitki artıklarında kışlayan larvalar derine gömülmek suretiyle ergin çıkışları önlenmeli 

ve ikinci ürün mısır mümkün olduğunca erken ekilmelidir.   

Bozkurtlar (Lepidoptera: Noctuidae) 

Agrotis ipsilon Hufn., A. segetum (Schiff.)  

Kışı Akdeniz Bölgesi'nde larva ve pupa, Ege Bölgesi'nde pupa halinde geçirir. Agrotis spp. 

erginlerinin uçuşları genellikle mart ayında başlar. Sıcak geçen kış koşullarında şubatın son yarısı 

içinde de ergin uçuşları olabilmektedir. Kelebekler gece aktiftir. Gündüzleri otlu, gölgeli (loş) ve 

nemli yerlerde saklanırlar. Çiftleşme gece olur. Kelebekler yumurtalarını nemli yerlerdeki 

bitkilerin gövdelerine, yere yakın yapraklara ve bitki olmadığı hallerde rutubetli topraklara da 

yumurta bırakırlar. Bir dişi 300-1500 yumurta bırakabilir. Yumurtalar 4 gün ile 2 hafta arasında 

açılır. Yeni çıkan küçük larvalar gündüzleri de beslenmelerine rağmen 3. dönem ve daha büyük 

larvalar gündüzleri toprakta saklanırlar. Larvalar genellikle gece aktif olmakla birlikte, serin ve 

bulutlu günlerde de az da olsa gündüzde aktif olurlar. Larvalar toprak içinde 6-7 cm kadar 

derinliğine inebilir. Larvalar gündüzleri zarar yaptıkları bitkilerin diplerinde veya çok yakınında 

toprak altında bulunurlar. Larva süresi 20 - 60 gün kadar sürer. Akdeniz Bölgesi'nde, larva 

populasyonu genellikle nisan-mayıs ve haziranın ilk yarısında yoğunluk kazanmaktadır. 

Haziran'ın ortasından sonra genellikle larva populasyonu düşmektedir. Erginler pupadan 10 ila 25 

günde çıkar. Yılda Ege'de l - 2, Akdeniz Bölgesinde 2 - 3 döl verir. 

Kesici Kurtlar mısır fidelerini keserek zarar verirler. Genç bitkileri genellikle toprak yüzünden 

keser. Fakat toprağın yumuşak ve toprak rutubetinin aşağıda olması koşullarında toprak altından 

da kesebilir. Özellikle büyük larvalar, kesilen bitkileri toprak altına çekerek yapraklarını yerler. 

Sıra takip ederek zararını yapar. Geç ekim yapılan yerlerde ve yağışlı geçen ilkbahar aylarında 

zararı daha ağır olur. Yeniden ekim gerektirecek derecede zarar yapabilir. Kesici kurtlar polifag 

zararlı olup, ülkemizde hemen hemen tüm bölgelerde yaygındır. Tarlalar kışın sürülerek, 



ilkbaharda ergin uçuşlarının başladığı dönemde, otsuz bulunmalarına özen gösterilmelidir. 

Tarlaların ekime hazırlanmasında geç kalınmamalıdır. 

Mısır yaprak kurtları (Lepidoptera: Noctuidea) 

Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta  

Acantholeucania (=Mythimna) loreyi  

Esas zararı yapan larvalar, genellikle mısırın tepe püskülünden önceki dönemlerde, merkezi ve 

taze yapraklarla beslenirler. Bitkinin tepe ve koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde de zarar 

yaparlar. Zarar şekli yaprakların kenarlarından içe doğru yenmesi ile karakteristiktir. Yoğun 

bulaşmalarda larvalar, yaprak ayasını tamamen yiyerek sadece ana damarın kalmasına neden 

olurlar. 

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek 

görülmemektedir.  

Çizgili Yaprak kurdu (Lepidoptera: Noctuidae) 

Spodoptera exigua Hubner   

Dişi kelebekler yumurtalarını yaprakların üst (bazen alt kısma) yüzeyine paketler halinde 10-250 

kadar yumurta bırakırlar. Yumurtalar yazın 2-3 gün, ilkbaharda ise 10-18 günde açılır. Genç 

larvalar genellikle yaprak alt yüzeyinde epidermisi yiyerek zarar oluştururlar. İleri dönemlerde 

larvalar generatif organlarla da beslenirler. Larva gelişmesini 9-20 günde tamamlar ve 5 larva 

dönemi geçirirler. Toprağın yaklaşık 4-10 cm derinliğinde topraktan bir kokon içerisinde pupa 

olurlar. Türkiye’de yılda 3-5 döl verirler. Zararlı mısırın ilk dönemlerinde görülmeye başlar ve bu 

devrede çok zararlı olur. Küçük mısır bitkilerinin yapraklarını ve büyüme konisini yer. Yoğun 

populasyonda yaprağın orta damarını bile yer. Zarar bazen % 100’e ulaşır. Zararlı ülkemizin her 

yerinde mevcuttur. 

Pamuk Yaprak kurdu (Lepidoptera: Noctuidae) 

Spodoptera littoralis (Boisd.) 

Dişi kelebekler yumurtalarını bir defada 200-300’lük kümeler halinde mısır yapraklarının alt ve 

üst yüzeyine bırakırlar. Yumurtadan yeni çıkan larvaların hep birlikte beslenmeleri 

karakteristiktir. Koçan püskülü ve koçanlarda beslenmelerini tamamlayan larvalar toprakta pupa 

olur. Bir dölünü 25-30 günde tamamlar. Mısırın tepe ve koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde 

görülürler. Ülkemizde Yılda 5-6 döl vermektedir. Mısır bitkisinde 1 döl verirler. 



Larvalar mısır bitkisinin koçan püskülünü kesmek ve süt olum dönemindeki koçan içerisine 

girerek koçan danelerini yemek suretiyle zarar verirler. Eğer döllenmeden önce koçan 

püsküllerinde beslenirlerse, koçanların seyrek daneli olmasına sebep olur ve dolayısıyla verim 

kaybına neden olurlar. 

Zararlı ile mücadelede ekim usulüne uygun olarak yapılmalı, zamansız ve fazla sulamadan 

sakınılmalıdır. 

Pis kokulu yeşil böcek (Hemiptera: Pentatomidae) 

Nezara viridula 

Yumurtalarını düzenli sıralardan oluşan beşgen veya altıgen kümeler halinde yaprakların üstüne 

bırakırlar. Bir kümede 20-120 adet yumurta bulunur. Yumurta ilk bırakıldıklarında şeffaf ve açık 

sarı veya krem renkli olup açılmaya yakın kırmızı renge dönüşürler. İleri yaştaki nimfler genel 

olarak ergine benzerler ancak daha küçük ve kanatsızdır. Beş nimf döneminden sonra ergin hale 

gelirler. Kışı çeşitli korunaklarda ergin olarak geçirirler ve mart ayında görünmeye başlarlar. 

Yılda 3 döl verirler.  

Zararlının ergin ve nimfleri mısır bitkisinin yeşil aksamında emgi yapmak suretiyle zararlı 

olurlar. Zarar sonucunda gövde yaprak koçan ve tepe püskülünde krem renginde, siğil şeklinde 

lekeler meydana gelir. Emgi gören koçan, emginin olduğu yerden yana doğru orak şeklinde 

bükülmekte ve koçan kavuzları koçandan ayrılmaktadır.  

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek 

görülmemektedir.  

Yaprak pireleri (Hemiptera: Cicadellidae) 

Empoasca decipiens 

Asymmetrasca (Empoasca) decedens 

Zyginidia sohrab 

Zyginidia pullula 

Ergin dişiler, yumurtalarını bitki dokusuna veya damarlarına bırakırlar. Çoğunlukla uzunca, 

küçük ve hafif kıvrık olan yumurtaları, beyaz, uzunca ve 1mm veya daha az uzunluktadır. 

Yumurtalarını ovipozitörleri ile taze yaprakların alt yüzüne, parankima içine genelde tek tek veya 

bazen gruplar (2-20’lik gruplar) halinde koyar. Kışı, yumurta, nimf veya ergin halinde geçirir. 

Nimf ve erginler kışı çalılık ağaçlık alanlarda yaprak döküntüleri arasında geçirir. İlkbaharda 

erginler beslenme ve çiftleşmeye başlar. Bazen birden fazla çiftleşebilirler. Bir defa çiftleşme ile 



dişiler ömür boyu yumurta koyabilir. Yaprak pirelerinin hızlı olarak yan yan ve ileri giderek 

hareket edişleri, karakteristik özellikleridir.  Ergin kanatlı olduğu için uçar, bitkiden bitkiye 

geçebilir. Zorunlu olmadıkça kanatlarını kullanmaz, sıçrayarak yer değiştirir. 

Yaprak pireleri, başın ön kısmında hortum şeklini almış ağız parçaları ile bitkinin sap ve 

yapraklarını sokup bitki özsuyunu emmek sureti ile zararlı olurlar. Yapraklara üstten 

bakıldığında, emgi yerleri beyaz noktalar halinde görülür. Bu simptomlar kuraklık veya hastalık 

simptomlarına benzediğinden insanı yanıltabilir. Yazın kuru ve sıcak havalar zararı artırır. 

Yaprak pirelerinin bitkilerdeki zararı, doğrudan ve dolaylı olarak iki kısımda incelenebilir. 

Bitkileri sokup emmek suretiyle normal fizyolojik faaliyetlerini engeller ve bitki gelişmesi 

tamamen durur. Bitkiyi sokup emerken salgıladıkları toksik maddelerle bitkinin floem ve xylem 

borularını tıkayarak besin maddelerinin normal dolaşımına engel olurlar. Bunun sonucunda önce 

yaprakların dış kenarları kıvrılır, kızarır ve sonra kahverengileşir. Devamlı beslenme sonucu 

yaprağın tümü aynı renge döner. Fizyolojik faaliyet durur ve kuruyarak dökülür. Bazı türlerin 

beslenme esnasında tatlımsı madde salgıladıkları ve bu tatlı maddelerin karıncaları cezbetmekte 

ve karıncalar doğal düşmanların ortamdan uzaklaşmasına neden olmaktadırlar. Bazı türlerin 

bitkileri sokup emmeleri sonucu bitki reaksiyon ürünü olan zamksı madde oluşur. Bu madde bitki 

organlarını kaplar ve bitkinin normal fonksiyonlarına engel olur. Bazı türler bitki dokularına 

ovipozitörleri ile yumurta koyarken dokuları zedeler ve yaralar açarlar. Yaprak pirelerinin bu 

doğrudan zararları yanında, hastalıklı bitkilerden sağlam bitkilere birçok virus ve virus 

benzeri(phytoplasma) (Patates Yellow Dwarf Virusu, Corn Stunt Spiroplasma (CCS) vb) hastalık 

etmenlerini taşıyıp bulaştırmak suretiyle çok daha önemli dolaylı zararlar meydana 

getirmektedirler. 

Zararlı ile mücadelede aşırı sulama ve azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. 

Buğday yaprak sülüğü (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Lema melanopa 

Erginleri özellikle güneşli havalarda hareketli olup yapraklarda zararlıdır. Yumurtalarını ayrı ayrı 

veya 2 grup halinde hububat yapraklarının üst bazen alt yüzüne koyar. Yumurtalar bal sarısı 

renkte 1 mm boydadır.  Yumurtalarının üzeri yapışkan bir madde ile kaplıdır. Larvalar yaprak 

damarları hariç tüm yaprak yüzeyinde beslenir. Larva 15-25 günde gelişir, 5 gömlek değiştirir. 

Yılda bir döl verir. Larvalar normalde sarı renkli olmasına karşı çıkardıkları pisliklerin birikmesi 

ile kısa sürede zift gibi bir görünüm alırlar. Pupa toprakta olur. Erginler kışı bitki artıklarında 



yaprak kınları, mısır koçanları içinde veya ağaç kabukları altında geçirir. Ergin ve larvalarının 

beslenmesi sonucu yapraklarda uzunluğuna şeritler oluşur.  

Buğday kara sineği (Diptera: Anthomyiidae) 

Phorbia securis  

Toplam 3 larva dönemi vardır. Bir dölünü ilkbaharda, bir dölünü de sonbaharda olmak üzere 

senede 2 döl verir. 

Başta buğday olmak üzere, zarar gören bitkilerde büyümede gerileme olacağı gibi bitkilerde 

tamamen ölüme de neden olabilir. Bazı yıllar iklim koşullarına bağlı olarak zararı artabilir. Zarar 

bitkinin kardeşlenme döneminde özellikle erken ekilen darıda görülür. Ülkemizde Trakya 

Bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da zarar yaptığı tespit edilmiştir. 

Zararlı ile mücadelede anızlar yakılmadan mekanik olarak yok edilmelidir. Ekim nöbeti 

uygulanmalıdır. İyi bir toprak işleme ve özellikle derin sürüm yapılmalıdır. Makarnalık buğday 

ekimine ağırlık verilmelidir. 

Oria musculosa (Lepidoptera: Noctuidae) 

Kışı anızlara konmuş yumurta kapsüllerinde genç larva olarak geçirir. Larva nisanda çıkar ve 

genç sapları tahrip eder. Hububat başak kılıfında kemirmek suretiyle zararlı olur. Haziranda pupa 

olur. Çıkan kelebekler yumurtalarını buğday ve arpaların 2. boğumlarına 5-10’luk paketler 

halinde koyar. Yumurta içindeki gelişen larvalar kışı böylece geçirirler. İlkbaharda bazı yıllar 

hububatta hissedilir derecede zarar yapar. Orta Anadolu’da ilkbaharda başlıca buğday ve arpalara 

hücum ederek sapların önce sararıp beyazlaştığı, başaklar dane bağlamadığı izlenmiştir. Bitki 

sapı içerisine girerek tahrip eder ve pislikleri ile doldurulur. Buğday arpa, mısır, darı ve yulaf 

önemli konukçuları arasındadır. 

Mart–Nisan aylarında çıkan larvalar ilk yabani konukçular üzerinde görülmeye başlarlar. Bu 

dönem de en çok yabani yulaf üzerinde görülür. Larva genç yabani yulafın orta sürgününden içeri 

girer ve beslenmeye başlar. Bu şekilde zarar gören sürgün önce sararır, sonra kurur. Böylece 

sürgünler çekildiğinde kolayca dışarı çıkarlar. 

Bu dönemde kültür tahıllarında çok az görülen zararlı, başaklanma ile birlikte artış gösterir. 

Kültür bitkilerinde larvalar genellikle sapın en üst boğumunun üzerinde bir delik açarak sapın 

içine girer ve beslenerek sapın üstüne doğru ilerler. Bazen sap üzerinde delik ve yaprak kının 

içindeki yenikler dıştan görülebilir. Böyle zarara uğramış buğdaylarda üst boğumdan itibaren 

başak sararır ve başak kılçıkları yukarı doğru açılırlar. Buna karşın arpada kılçıkları bir araya 



toplanırlar ve başak küçük bir görünüm kazanır. Böyle başaklara ak başak adı da verilmektedir.  

Zarardan sonra sapın alt kısmı daima yeşil kalır. Bu saplar açılıp bakıldığında larvaya yada 

larvanın beslenme artıklarına rastlanır. Zarara uğramış başaklar zayıf kalır ve daneler dolmaz. 

Böyle genellikle diğerlerin den kısa kalan sapların başakları zamanla etkisiyle kıvrılır ve 

koparlar. Larvalar bir sapta zarar yaptıktan sonra diğer bir sapa geçebilmektedirler. 

Mücadele gerektirecek yoğunluğa ulaşmamaktadır. 

 


