
Yemeklik Baklagil Zararlıları: 

Baklagil tohum böcekleri (Coleoptera: Bruchidae) 

Bezelye tohum böceği: Bruchus pisorum   

Akdeniz mercimek tohum böceği: Bruchus signaticornis Gyll. 

Doğu Avrupa mercimek tohum böceği: Bruchus lentis Fröhl 

Orta Doğu mercimek tohum böceği: Bruchus ervi Fröhl. 

Bakla tohum böceği: Bruchus rufimanus Boh 

Dikdörtgenli mercimek tohum böceği: Bruchus rufipes Herbst. 

Burçak tohum böceği: Bruchus ulicis Muls. 

Beyaz acı bakla tohum böceği: Bruchus tristiculus Fahr. 

Fasulye tohum böceği: Acanthoscelides obtectus 

Börülce tohum böceği: Callosobruchus maculatus F.  

Baklagil tohum böcekleri larvaları, konukçuları olan baklagil taneleri içinde beslenmeleri 

süresince oyuklar meydana getirerek tanenin besin değerini düşürdükleri gibi dışkı ve vücut 

artıkları ile de kirletirler. Baklagil tohum böcekleri larvaları beslenmeleri sonucunda tanelerde 

kalite, çimlenme gücü ve ağırlık kayıplarına neden olurlar. Bu şekilde zarar görmüş, iç ve dış 

piyasada önemli yeri olan baklagillerin, pazar değeri de düşer. Baklagil tohum böcekleri, 

Ülkemizin baklagil ekimi yapılan tüm bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.  

Çok döl veren türlerin devamlı üremeleri sonucu delinmiş ve içinin büyük kısmı yenilerek besin 

değerlerini tamamen yitirmiş olan taneler hayvan yemi ve gübre olarak dahi kullanılmazlar. 

Zararlı ile mücadelede ağır zarar görülen bölgelerde geç ekim yapılması önerilir. Hasat ve 

harmanın geciktirilmeden yapılarak ürünün, temizliği önceden yapılmış ambara çuvallar içinde 

alınmasına özen gösterilmelidir. Hasat sonrası tarlada kalan artıklar pullukla derine gömülmeli 

veya yakılmalıdır. Temiz tohumluk kullanılmalıdır. Tarladaki gerekli önlemleri alınmış ürün 

çuvallar içinde, temizliği yapılmış, ilaçlanmış, pencerelerine kafes telleri takılmış ambara 

yerleştirilir. Ayrıca ambara bulaşık ürün, çuval veya malzeme konulmamalıdır. 

Baklagil pentatomidi (Hemiptera: Pentatomidae) 

Piczodorus lituratus F. 

Kışı muhtelif yerlerde cinsel olgunluğa erişmemiş erginler halinde geçirir. Baharda erkenden 

kışlık yerlerinden çıkan erginler beslenmeye başlar ve daha sonra çiftleştikten sonra dişiler 

yumurtalarını bırakır. Dişiler yumurtalarını yapraklar veya sürgünler üzerine olmak üzere 



genellikle 14 tanelik, düzgün iki sıralı dizili, kümeler halinde bırakır. Yumurtaların açılma süresi 

iklim koşullarına bağlı olarak 10-20 gündür. Yeni çıkan nimfler ilk gömleği değiştirinceye kadar 

yumurta kümesi üzerinde veya civarında toplu halde bulunur. 2.ci döneme geçen nimfler 

bitkilerin çeşitli yerlerine dağılarak beslenmeye başlar. Yeni erginler yerine göre haziran 

sonundan ağustos sonuna kadar olan bir sürede çıkar. Yılda bir nesil verir.  Bu türün doğada 

çoğalmasını önlemede yumurta parazitleri çok önemli rol oynar. 

Ergin ve nimfler sürgünlerde, tohum kapsüllerinde beslenir ve tohumları daha fazla tercih ederler. 

Saldırıya uğrayan tohumlar çimlenme gücünü kaybeder. Ancak genellikle fazla populasyona 

sahip olmadığı için bu türlü zararı pek önemli değildir. Sürgünlerde beslendiğinde bunlar solar ve 

kurur. 

Baklagil tahta kurusu (Hemiptera: Alydidae) 

Camptopus lateralis Germ. 

Kışı ergin halde muhtelif yerlerde geçirir. İlkbaharda kışlak yerlerinden, yerine göre marttan 

nisan sonuna kadar çıkan erginler baklagillerde beslenirler ve daha sonra çiftleşirler. Dişiler 

yumurtalarını tek tek olmak üzere bitkilerin muhtelif organlarına daha çok yaprakların altına 

bırakır. Bir dişi hayatı boyunca 100-200 arasında yumurta bırakır. Yumurtaların açılması ve 

nimflerin gelişmesi için geçen süre, sıcaklık ve rutubet koşullarına göre değişir. Yurdumuzda 

yerine göre 2-4 nesil verir. 

Saldırıya uğrayan tohumlar çimlenme güçlerini tamamıyla yitirir. Camptapus lateralis 

yurdumuzda hiç bir zaman ekonomik zarar yapacak düzeyde populasyonlarına 

rastlanmamaktadır.   

24 Noktalı baklagil tohum böceği (Coleoptera: Coccinellidae) 

Subcoccinella vigentiquaturepunctata L. 

Erginler kışı toprak içinde veya bitki artıkları altında geçirirler. İlkbaharda çıkar. Baklagil 

yapraklarının özellikle tırfıl, yonca yapraklarını delerler. Yumurtalarını 40-50 adetlik paketler 

halinde yapraklar üzerine kor. Yumurtaları sarı beyazı şeklinde olup, uçları üzerinden yapraklara 

dik olarak tespit edilir. Larvaların Baklagil yapraklarında önemli olarak tespit edilir. Larvaların 

Baklagil yapraklarında önemli zarar yapar ve yaprak üzerinde pupa haline geçer. Yılda 2 döl verir 

Larvalar ve erginler Baklagil yapraklarını yiyerek zararlı olur. Zarları ekonomik eşik seviyesine 

ulaşmamaktadır.  



Genellikle diğer zararlılara uygulanan mücadele yöntemleri bunlara da  etki ettiğinden , ayrı bir 

mücadele bu zararlı için yapılmamaktadır.  

Mercimekte Apion (Coleoptera: Curculionidae) 

Apion arrogans  

Sabah erken ve günün serin saatlerinde bitki üzerinde beslenirler. Erginler yaprakçıklarda küçük 

dairesel delikçikler açarak zarar yapar. Erginler yapraklarda beslenmesine karşın, asıl zarar tepe 

tomurcuklarında yaşayan larvaları tarafından yapılmaktadır. Yumurtalarını mercimeğin büyüme 

noktası olan tepe tomurcuğundaki yaprak demetçikleri arasına bırakır. Yumurtalar açılınca çıkan 

larvalar tomurcuk içinde beslenir. İçinde larva bulunan tepe tomurcukları beyazımtrak renkte, 

sarımsı ve şişkince bir görünümdedir. Böyle gözler açıldığında, içinde kıvrıkça duran larva 

görülecektir. Larva, pupa döneminin sonuna kadar aynı gözde beyaz renkte örülmüş bir kokon 

içinde yaşar. Larva bitkinin büyüme gözünü kurutur. Bitkilerde büyümede durgunluk ve yan 

gözler vermek zorunluluğu doğar. Böyle bitkiler yeterli kapsül vermediğinden doğrudan ürünü 

etkiler. Şiddetli zarar görmüş bir tarla uzaktan duman renginde görülür ve bitkiler kısa ve bodur 

kalırlar.  

Mercimek tarlaları ekime hazırlanırken derin sürülürse gelecek yılın ergin populasyonunu azaltır. 

Tarla içinde ve çevresinde kışlamalarına uygun barınak ve bitki artıkları bırakılmamalıdır. Ekim 

nöbeti uygulanmalıdır.  

Mercimek hortumlu böceği (Coleoptera: Curculionidae)  

Sitona crinitus 

Erginler bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde, bitki 3-4 yapraklı dönemde iken zarar yaparlar. 

Zararlı çoğunlukla yaprakçıkların kenarlarını dıştan içe doğru yarım ay şeklinde yiyerek zarar 

yapar. Larvalar bitkinin kök ve nodozitelerinde beslenme yolu ile zararlı olur. Ülkemizin tüm 

bölgelerinde yaygındır. 

Mercimek bitkilerinin ilk dönemlerinde hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla iyi bir toprak 

işlemesi yapılmalı ve tohumlar fazla derine ekilmemelidir. Ekim nöbeti uygulanmalı ve ara 

yıllarda uygun bir gübreleme yapılmalıdır. 

Fasülye kapsül kurtları (Lepidoptera: Pyralidae) 

Etiella zinckenella  

Lampides boeticus  



E. zinckenella'nın larva süresi 25°C de 12-14 gündür. Doğada nisandan eylüle kadar larva 

bulunur. Gelişmesini tamamlayan larva kendini toprağa atarak 3-4 cm derinlikte pupa olur. Pupa 

yeşilimsi kahverengidir. Pupa süresi 9-10 gündür. Ekolojik koşullara göre yılda 2-3 nesil 

verebilir. Kışı olgun larva veya prepupa halinde kokon içinde geçirir. Her iki türde de dişiler 

yumurtalarını baklagil çiçeklerinin çanak yapraklarına veya kapsüllerine tek tek bırakırlar. 

Yumurtalardan çıkan larvalar çiçekler veya kapsüller içine girerek orada beslenir ve yeşil taneleri 

yiyerek beslenirler. 

Her iki zararlının, zarar şekli birbirine çok benzer. Larvalar çiçek veya kapsüller içinde 

beslenerek zarar yaparlar. Zarar görmüş çiçeklerin kapsül bağlaması mümkün olmayacağı gibi 

kapsül içine giren larva, tanelerin tümünü yiyerek beslendiği için her iki halde de zarar doğrudan 

doğruya ürüne yöneliktir. Zarar derecesi % 5-70 arasında değişebilir. 

 


