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 Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-
Schiff.) ana zararlı, 

 Geçerli mücadele metodu genellikle 
kimyasal olup çok sayıda ve hasada 
yakın ilaçlama gerektirmekte, 

 İnsektisit kalıntısı insan sağlığı ve 
çevre için tehdit oluşturmakta, 

 Zaman zaman diğer zararlılar da EZE’ 
yi aşarak mücadele gerekmektedir. 

 

BAĞDAKİ SORUNLAR 



Biyolojisi ve Zararı  

 Kışı asma kabukları altında yada diğer korunaklı 
yerlerde pupa döneminde geçirir. 

 İklim koşullarına göre kelebekler çıkar 
(bölgelere göre mart, nisan ve mayıs aylarında 
görülür)  

 Yumurtalarını çiçek tomurcukları, çiçekler veya 
çiçek saplarına bırakır.  

 2. döl larvaları korukta, 
 3. döl larvaları olgunlaşma devresindeki 

tanelerde zarar yapar.  
 Ülkemizde genellikle 3 döl verir. İklim koşulları 

uygun olduğu bölge ve yıllarda 4. dölü de 
verebilmektedir. 
 



Salkım güvesi (Lobesia botrana) yumurtası (0.5-0.7 
mm)  ve ergini 

 Ana Zararlı  

Salkım güvesi (Lobesia botrana) 



olgun larva (9-10 mm) 

prepupa 

pupa 



  Salkım güvesi (Lobesia botrana) larvası 

 



    Salkım güvesi’ nin çiçek ve tomurcuklarda 1. döl zararı 

 



    Salkım güvesi’ nin koruklarda 2. döl zararı 

 



    Salkım güvesi’ nin olgun tanelerde 3. döl zararı 



Salkım Güvesi Tahmin-Uyarı Sistemi 

Amaç  
 Bağda mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun 

bulunup bulunmadığını belirlemek, ilaçlama 
zaman ve sayılarını doğru belirlemek, 

 
Yöntemler 
 Eşeysel çekici tuzaklar,  
 Etkili sıcaklıklar toplamı,  
 Yumurta açılımının takibi (gözle kontrol), 
 Asma fenolojisinin izlenmesi    



    Salkım güvesi eşeysel çekici tuzakları 
(Pherocon, Trece) 

 



METOS® Compact 

Tarımsal iklim istasyonu aynı anda toplam 14 
farklı sensörü destekler: 

• 3 Sıcaklık Sensörü 
• 2 Nispi Nem Sensörü 

• 2 Yaprak Islaklığı Sensörü 
• 1 Gün Işığı Sensörü 

• 1 Yağış Ölçer 
• 1 Global Radyasyon Sensörü 

• 1 Rüzgar Hızı Sensörü 
• 1 Rüzgar Yönü Sensörü 

• 1 Barometrik Basınç Sensörü 

• Toprak Rutubeti Sensörü 

•Sistem Don uyarısını 3 adet cep telefonuna 
SMS olarak gönderebilir 

METOS® Compact uzaktan erişime olanak 
sağlar: 

• Seri Kablo  
• Telefon Hattı 

• GSM Telefon Hattı 
• Radyo 



Salkım güvesinin karabaş dönemindeki yumurtası 



 

 

     %1 bulaşmanın saptanması halinde ilaçlama 
duyuruları yapılır. 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

 

Sıcaklık ve orantılı nemi düşürmek için; 

Asmayı askıya almak,  

Aralama ve uç almayı asmanın iç kısmını 
havadar tutacak şekilde  yapmak,  

Bağı otlu bırakmamak. 

Parazitlenmenin artması için bağın dış 
kenarlarında çiçekli çit bitkilerine izin 
vermek, 



Entegre Mücadelede Salkım güvesi mücadelesinde kullanılan 
pestisitler 

Etkili madde adı ve % Form. Doz/100 l  Ticari adı 

Bacillus thuringiensis 
(16000 IU/mg)+Şeker 

W.P. 150 g + 1000 g Rebound 
Bioinsecticide 

B. thuringiensis % 50+Şeker W.P. 100 g + 1000 g Agree 50 WP 

B. thuringiensis (32000 IU/mg) 

+Şeker  

W.G. 75 g + 1000 g Delfin 

Flufenoxuron 50 g/l D.C. 100 ml Cascade 

Tebufenozide 240 g/l E.C. 40 ml Mimic 2 F 

Spinosad 480 g/l Sıvı 10 ml Laser 

Spinosad 240 g/l Sıvı 20 ml Spintor 

Indoxacarb 150 g/l S.C. 45 ml Avaunt 

Quinalphos 250 g/l E.C. 125 ml Ekalux 

Phosalone 350 g/l E.C. 200 ml Zolone Liquid 

Trichlorfon 600 g/l E.C. 250 ml Trifon 50 

Fenitrothion 550 g/l E.C. 100 ml Komityon 



Salkım güvesi mücadelesinde ruhsatlı pestisitler 

Etkili madde adı ve % Form. Doz/ 

100 l  

Bekleme 
Süresi 

Ticari adı 

75 g/l fenoxycarb + 

30 g/l lufenuron 

EC 100 ml 

 

21 g Lufenox 105 EC 

240 g/l Methoxyfenozide  SC 40 ml - Prodigy 240 SC 



Bazı preparatların bekleme süreleri (gün) 

Etkili Madde  Ticari ad Bekleme Süresi 

Flufenoxuron 50 g/l Cascade 28 gün 

Tebufenozide 240 g/l Mimic 2 F 21 gün 

Quinalphos 250 g/l Ekalux 21 gün 

Fenitrothion 550 g/l Komityon 15 gün 

Spinosad 480 g/l Laser 14 gün 

Trichlorfon 600 g/l Trifon 50 10 gün 

Indoxacarb 150 g/l Avaunt sof. 3-şar. 19 gün 



Ege Bölgesi’nde 
Salkım Güvesi (Lobesia botrana 
Den.-Schiff.) ile Mücadelede 
Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği’ 

nin Kullanılması  



Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği nedir? 

 Dişiler tarafından doğal olarak salgılanan 
eşeysel feromonun, yapay olarak 
sentezlenip çeşitli yöntemler ve yayıcı 
araçlar kullanılarak hedef alana yayılması, 
oluşturulan yapay yoğun koku nedeniyle 
erkek bireylerin çiftleşmek üzere dişilere 
ulaşmasının engellenmesidir. 

 



 AVANTAJLARI 
 Türe özgü ve çevreyi kirletici riski yok, 
 Doğal dengeyi koruyucu, 
 Kullanım kolaylığı,  
 Yıl içinde üreticiye hareket serbestliği, 
 Tekrarlayan insektisit, amortisman, işçilik, 

mazot masrafı yok, 
 Traktör kullanımı ile toprağı sıkıştıran 

ilaçlamaları azaltır, 
 Entegre üretime ve organik tarıma uygun,  
 Lobesia botrana’ nın ana veya önemli zararlı 

olduğu Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre’ de 
çiftleşmeyi engelleme yöntemi etkilidir. 
 

 



  DEZAVANTAJLARI  

 

 Geniş alanlarda etkin bir şekilde kullanılması 
bilgi ve izlenmeyi gerektirir. 

 Geleneksel tarımda kullanılan organik fosforlu 
insektisitlere göre pahalıdır. 

 



Çiftleşmeyi engelleme yöntemi için gereken 
koşullar; 

 
 Doğal izolasyon-Yapay izolasyon, 
 Populasyonun izlenebilirliği,  
 Populasyonun düşük veya orta yoğunlukta 

olması, 
 Her dölde larva çıkışlarında meyve sayımlarının 

titizlikle yapılması, 
 Kullanılan yayıcıların taze olması.  
   



Çiftleşmeyi engelleme yönteminin mekanizması 



 Salkım güvesi eşeysel 
çekici tuzakları (Pherocon 
tip), 

  

 

 

 172 mg (E,Z)-7,9-
dodecadienyl acetate 
içeren yayıcılar 

 

    (Isonet-L) 

Materyal  



Uygulama Alanının Büyüklüğü ? 

 Bir bağ denizinin ortasında yer alıyorsa en 
az 16 hektar, 

 

 İki kenarı boş ise en az 12 hektar olmak 
zorundadır.  



Nasıl Uygularız?   
 

      Mart sonu deneme bağlarına feromon 
tuzakları asılır.  



İlk ergin yakalanınca, yayıcılar bağın içerisinde her sıra 
üzerinde 7 m de bir, bağın kenar sıralarında 2 m de bir elle 
asılır.  

62-65 yayıcı/dekar 
Etki süresi 150-160 gün  
       
 







Ağaçlara uygulama 
 Bağların kenarında yer alan ağaçlara yerden 2 m 
yükseklikte ve 2 m de bir çepeçevre yayıcı asılır.  
 



Doğru 



Yanlış 



 

Birbirine komşu iki bağa ÇE 
uygulanacaksa ! 

 



5 m 

En dışta kalan sıra başı ve sıra sonlarına bir sırada tek, bir 
sırada çift yayıcı asılması unutulmamalıdır. 
 

7 m 

Yayıcı 

 
 

2 m 2 m 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 m 7 m 

İki bağın arası 5 m’ den az ise 



5-10 m 

5 m 

Yayıcı 

 
 

2 m 2 m 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 m 7 m 

İki bağın arası 5-10 m ise 

En dışta kalan sıra başı ve sıra sonlarına bir sırada tek, bir 
sırada çift yayıcı asılması unutulmamalıdır. 
 



>15 m 

2 m 

Yayıcı 

 
 

2 m 2 m 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 m 7 m 

İki bağın arası 15 m’ den fazla ise 

En dışta kalan sıra başı ve sıra sonlarına bir sırada tek, bir 
sırada çift yayıcı asılması unutulmamalıdır. 
 



Uygulama alanına 80-100 m den daha yakın bir ilaçlı bağ 
varsa yapılır! 

30 m Yayıcı 

2 m 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 m 7 m 

Tampon uygulaması  

<80 m 

Feromonlu bağ 
İlaçlanan bağ 



Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği’ nin etkisinin 
değerlendirilmesi 

 Tuzaklarda haftalık ergin kontrolü  

 Her dölde yumurta ve larvaların beklendiği 
kritik dönemlerde bulaşma oranının 
saptanması 

 

   Kenarda ve ortada ayrı ayrı 100 salkım/ha  



Strateji 

 İlk yıl 1. dölde bulaşma oranı % 5’ in 
üzerinde ise 1. döle karşı BT’li preparat 
kullanılarak başlangıç populasyonu 
düşürülmelidir.  

 2. ve 3. döllerde bulaşma oranı en fazla % 
5-6 civarında ise yöntem tek başına 
yeterli ve başarılı kabul edilir.   



Manisa’ da 2002-2005 yıllarında ÇE ve İK bağlarında 
            Salkım güvesi ilaçlama sayıları  
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BAŞARI İÇİN SON SÖZ! 

 
 Populasyon yoğunluğu düşük alanlar seçmek, 
 Geniş alanda uygulamak, 
 Üreticilerle birlikte hareket etmek ve 

gerektiğinde ilaçlama konusunda sabırlı 
davranabilmek, 

 Yine de gerekiyorsa tercihen biyopreparat 
kullanarak populasyon yoğunluğunu düşürüp 
yönteme yardımcı olmak. 



 

 

        BAĞ MAYMUNCUKLARI  
(Otiorhnychus spp., Megamecus spp.) 

   Erginler (a); ilkbaharda kabarmakta olan gözlerde (b), genç 
aşı, filiz ve yapraklarda (c) beslenerek zarar oluştururlar. 

 

a b 

c 



Biyolojisi ve Zararı 

 Kışı ergin dönemde yere dökülen yapraklar 
ve asma kabukları altında geçirir.  

 İlkbaharda kabarmakta olan gözlerde ve 
yapraklarda beslenir. 

 Geceleri faaldir. Yumurtalarını asmanın 
dibine ve toprak içerisine bırakır. Çıkan 
larvalar toprağa geçer 8-10 ay bitki 
kökleriyle beslenir. Pupa 20-35 gün, ergin 
40-90 gün sürer.  

 Yılda 1-1.5 yılda bir döl verir.   



Solda; Maymuncuk yeniği nedeniyle açılmamış gözler  
Sağda; Gözlerde Maymuncuk zararı  



 Örnekleme zamanı: Mart başı 

 

 EZE: 10 yenik göz/25 asma 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

 

Bağın içinde veya çevresinde kışlayabileceği 
barınak yerleri yok edilmeli,  

 

Bağ otlu bırakılmamalıdır. 



 MEKANİK MÜCADELE 

 

Asmaların kalın dal ve gövdelerine silikonize 
elyaf bağlanarak erginlerin gözlere ulaşıp 
zarar yapması engellenir. 



Elyafa takılan Maymuncuk erginleri 



 MEKANİK MÜCADELE 

 

Asmaların kalın dal ve gövdelerine yapışkan 
macun sürülerek ya da 30 cm uzunluğunda 
içi boş kargılar 1/3 kısmı toprağa batırılıp 
diğer ucu asma gövdesine dayandırılarak 
erginlere saklanmaları için tuzak hazırlanır. 
Güneşli saatlerde kargı içine girmiş erginler 
ezilerek gözlere ulaşıp zarar yapması 
engellenir. 



Bağ maymuncukları’ na ruhsatlı pestisitler 

Etkili madde adı ve 
oranı (%) 

Form. Doz/ 

100 l su 

Ticari adı Bekleme 
Süresi (gün) 

Carbaryl % 50 W.P. 200 g 
Sevin, 
Hektavin 

7 

Carbaryl % 85 W.P. 120 g 
Sevin, 
Hektavin 85 

14 

Alpha cypermethrin 
100 g/l 

E.C. 30 ml Fastac 100 EC 7 

Lambda-cyhalothrin 
50 g/l 

C.S. 25 ml Karate 5 EC 7 



 BAĞ THRİPSLERİ  
Rubiothirps vitis  

Thrips tabaci 
Mycterothrips albidicornis 
 Mycterothrips tschirkunae 

Frankliniella occidentalis 
Drepanothrips reuteri 

Rubiothrips vitis ergini Rubiothrips vitis larva 



  Thripsler ilkbaharda gözlerin uyanmasıyla birlikte 
gözün içine girer, beslenerek ve yumurta bırakarak 
ilk zararına başlarlar.  

 Gözlerde bitki özsuyunu emerek beslenmeleri 
sonucunda, genç yapraklar kıvrılır, kurur ve 
sürgünlerin büyümesi duraklar. Emilen yerler 
başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer bir 
renk alarak kurur. Ayrıca, yaprağın genel 
büyümesinden dolayı yaprak yırtılarak delik, deşik 
olur. 



  Thripsler, bağda gözlerden başka sürgün, yaprak, 
tomurcuk ve çiçek gibi genç dokulara yumurta koyarak ve 
beslenerek de zararlı olurlar. Tanelerde ilk zarar 
belirtilerine asmanın koruk döneminden itibaren 
rastlanmaktadır. Bu dönemde F. occidentalis’in taneler 
üzerine yumurta koyarken açtığı yaranın etrafında hale 
şeklinde oluşan renk açılmaları düşük yoğunlukta da olsa, 
sofralık üzümlerde kalitenin düşmesine ve ihracatta sorun 
yaşanmasına neden olmaktadır. 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

  Bağın içinde veya çevresinde 
kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli  

  Asmanın kavlamış kabuklarının soyulmalı, 

 Konukçusu olan diğer bitkiler bağın 
içinde ve etrafında bulundurulmamalıdır. 



Orius sp. ergin ve larvası. 

Scolothrips sp. ergini  
Predatör akarlar  



 Örnekleme zamanı: Mart -Mayıs 

 EZE: ort. 2-3 thrips/göz 

  

 Kimyasal mücadele 

 İlkbaharda bağın büyüklüğüne göre 20-50 asma 
kontrol edilir. Gözlerde ve yeni açılmakta olan 
yapraklarda göz veya yaprak başına ortalama 2-
3 adet thrips saptandığında ilaçlama önerilir. 
Tanelerde zarar oluşturan F. occidentalis’e 
karşı bağ alanlarında kimyasal mücadele 
uygulaması pratik ve etkili değildir.  



Bağ thripsleri’ ne ruhsatlı pestisitler 

Etkili madde adı ve 
oranı (%) 

Form
. 

Doz 

100 l su 

Ticari adı Bekleme 
Süresi (gün) 

Carbaryl % 50 W.P. 200 g Sevin, 
Hektavin 

7 

Carbaryl % 85 W.P. 120 g Sevin, 
Hektavin 

14 

Malathion 500 g/l E.C. 100 ml Malathion 7 

Fenitrothion 550 g/l E.C. 100 ml Komityon 14 



BAĞ YAPRAKUYUZU 
(Eriophyes vitis) 

 Yaprakların alt yüzünde emgi yaparak önce gümüş 
renkli daha sonra kahverengi lekeler meydana getirir. 

 Emgi yaptığı yerlerde yaprağın üst yüzüne doğru 
kabartılar oluşur. 



 Örnekleme zamanı: Nisan-Haziran 

 EZE: 25 asmada ilk belirti görüldüğünde 

 Bu zararlının mücadele zamanı ile Bağ küllemesi 
hastalığının mücadele zamanının çakıştığı yıllarda kükürt 
kullanılarak tek ilaçlama ile mücadele entegre edilebilir. 



Entegre Mücadelede Bağ yaprakuyuzu’ na karşı 
kullanılan pestisitler 

Etkili madde 
adı ve oranı 

(%) 

Form. Doz 

100 l su 

Ticari adı Bekleme 
Süresi 
(gün) 

Kükürt % 73 W.P. 500 g 
Super 
Sulphur 

7 

Kükürt % 80 W.P. 400 g Thiovit vb. 7 



BAĞ ÜVEZİ 
(Arboridia 
adanae) 

BAĞ 
YAPRAKPİRELERİ 
(Empoasca spp.) 

  

Bağ yaprakpiresi 
ergini 

Bağ yaprakpiresi 
nimfi 

Bağ üvezi nimfi 



  Yaprakların alt yüzeyinde 
bitki doku ve damarlarında 
soluk renkli emgi lekeleri, 

  Yaprak kenarlarında  renk 
açılmaları,    

 Yaprak dökülmeleri nedeniyle 
kışa zayıf giren çubuklar 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

 

Bağ üvezi’ nin bulunduğu yerlerin yakınında 
böğürtlen ve yabani gül yetiştirilerek parazitoidi 
Oligosita pallida’ nın  etkinliği artırılabilir. 

 

Bağ yaprakpireleri’ nin sorun olduğu yerlerde bağ 
yabancıotlu bırakılmamalı ve sulanmalıdır. 

Anagrus sp. ergini Parazitli yumurta 



 Örnekleme zamanı: Nisan-Haziran 

 

 EZE: ort.5 birey/yaprak 



Entegre Mücadelede Bağ yaprakpireleri’ ne 
karşı kullanılan pestisitler 

Etkili madde adı 
ve oranı (%) 

Form. Doz 

100 l su 

Ticari adı Bekleme 
Süresi (gün) 

Carbaryl % 50 W.P. 200 g Sevin, 
Hektavin 

7 

Carbaryl % 85 W.P. 120 g Sevin, 
Hektavin 

14 

Malathion % 25 W.P. 300 g Malathion 7 



Bağ üvezi’ ne ruhsatlı pestisitler 

Etkili madde adı 
ve oranı (%) 

Form. Doz 

100 l su 

Ticari adı Bekleme 
Süresi 
gün) 

Carbaryl % 50 W.P. 200 g Sevin,Hektavin 7 

Malathion % 25 W.P. 300 g Malathion 7 

Fenthion 525 g/l EC 150 ml Lebaycid EC50 21 



  Bitki özsuyunu emerek asmayı zayıflatıp ürünü azaltır. 
 
  Salgıladığı tatlımsı madde üzerinde üreyen saprofit 

mantarlar fumajin oluşturur. 
  
 Fumajin özümlemeye engel olduğu için üzümde kalite 

düşer.  

UNLU BİT (Planococcus citri) 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

 

Çok su tutan taban arazide ve gölgelik yerlerde 
bağ kurulmamalıdır. 

  

Zorunluluk varsa asmalar seyrek dikilmeli ve 
yüksek terbiye sistemi kullanılmalıdır. 

 

Bulaşık asmaların yaprakları seyreltilmeli, 
salkımların havalanması sağlanmalıdır.  



 MEKANİK MÜCADELE 

 

Kış budaması sırasında kışladığı 
kabuklar soyulup yakılırsa yoğunluğu 
önemli ölçüde azalır. 



 Örnekleme zamanı: Haziran-Ağustos 

 

 EZE: yeşil aksamda ıslaklık 



 Bitki özsuyunu emerek asmayı zayıflatır.  
  
 Salgıladığı tatlımsı  maddeler üzerinde saprofit 

mantarların üremesi sonucu özümleme ve solunum 
engellenir.  

 
 Zarar gören taneler kararır ve  bu durum üzüm 

kurutulduktan sonra da devam eder. 

KAHVERENGİ KABUKLUBİT (Parthenolecanium corni) 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

 

Zararlının kendini tespit ettiği yıllık 
çubuklar ilkbaharda budandığında bağın 
yakınından uzaklaştırılmalıdır.  

 

 MEKANİK MÜCADELE 

 

Bulunduğu dallar üzerinde ezilmesi de 
zararlı yoğunluğunu azaltır. 



 Örnekleme zamanı: Mart-Kasım 

 

 EZE: yumurta açılma oranı % 60 iken 



Unlubit ve Fındık koşnili’ ne ruhsatlı pestisitler 

Etkili madde adı 
ve oranı (%) 

Form. Doz 

100 l su 

Ticari adı Bekleme 
Süresi gün) 

Yazlık yağlar 700-
850 g/l 

Sıvı 1000 ml Porkan, 
Opron 

21 

Dichlorvos 550 g/l E.C. 200 ml Bayer 
DDVP 

3                                   



İKİNOKTALI KIRMIZI ÖRÜMCEK 

(Tetranychus urticae) 

    Ergin (a) ve nimflerin yapraklarda emgi yaparak 
beslenmesi sonucu önce küçük odacıklar halinde  
açık sarımsı lekeler meydana gelir.  



 Daha sonra bu yapraklar sararır ve kuruyarak dökülür. 
 
 Yaprağın alt yüzeyinde beslendikleri yerde ağ ve iplikler 

görülür. 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

 

Bağ otlu bırakılmamalıdır. 

 

Mümkünse yol tozlarına karşı önlem 
alınmalıdır. 



    Bir avcı akar günde 10 – 20 kırmızıörümcek 
tüketebilir. 

İkinoktalı kırmızıörümcek Avcı akar Typhlodromus sp. 



Nabis sp. 

Scolothrips sp. 



Coccinellid erginleri 



Coccinellid yumurtaları 

Coccinellid larvaları 



Chrysoperla carnea 



Predatör akarlar 
  



Orius sp.  



 Örnekleme zamanı: Nisan-Eylül 

 

 EZE: ort. 8 hareketli birey/asma 



Entegre Mücadelede İkinoktalı kırmızıörümcek’ e 
karşı kullanılan pestisitler 

Etkili madde adı ve oranı 
(%) 

Form. Doz 

(100 l su) 

Bekleme 
süresi (gün) 

Ticari adı 

Fenpyroximate 50 g/l S.C. 75 ml 14 Meteor 

Fenazaquin 200 g/l S.C. 50 ml 28 Totem 

Quinomethionate % 25 W.P. 40 g 14 Morestan 



İkinoktalı kırmızıörümcek’ e ruhsatlı diğer 
pestisitler 

Etkili madde adı ve oranı 
(%) 

Form. Doz 

100 l su 

Bekleme 
süresi 
(gün) 

Ticari adı 

Chlorfenapyr 360 g/l  S.C. 60 ml 7 Pirate 

Hexythiazox 50 g/l  E.C. 50 ml 7 Nissorun 

Spirodiclofen 240 g/l S.C. 25 ml 14 Envidor 

Etoxazole 110 g/l S.C. 25 ml 7 Zoom 

Propargite 570 g/l E.W. 100 ml 21   Omite Super 



 

 Tanımı  
   

  Köklerde yaşayan formuna Radisikol= Kök 
filokserası, yapraklarda yaşayan formuna 
Gallikol=Yaprak filokserası denir. 

         Kök formu oval veya armut şeklinde, 
sarımsı yeşil, kırmızı ve kahverengi olabilir. 
Sırtı koyu renkli lekelidir. Yaprak formu sarı 
renkli, sırt kısmı lekesizdir. 

   

BAĞ FİLOKSERASI (Viteus vitifoliae) 



BAĞ FİLOKSERASI (Viteus vitifoliae) 

Yaprak formu (Gallikoller) yeni açılan tomurcukları ve 
yaprakları sokup emer, yaprak altındaki emgi noktalarında 
yaprak dokusu yükselerek gal oluşturur. 
 Epidermis hücrelerinin bölünüp çoğalmasıyla galin 
üzerinde kıllar meydana gelir. 



 Larvalar ilk çıktığında gözle görülemeyecek 
kadar küçük, yeşilimsi sarı renklidir.  

 Dört gömlek değiştirip ergin olurlar. 
  

Yaprak gali içindeki dişi ve 
yumurtalar 

Erginin elektron mikroskop 
ile çekilmiş resmi 



KÖK FİLOKSERASI 
 Kök filokserası kışı nimf halinde asma köklerinde 

geçirir. 
 İlkbaharda beslenip yeni döller vermeye başlar. 
 Yumurtadan çıkan nimfler ananın etrafında birlikte 

yaşar. 
 Gelişen nimfler ergin olup asmadan asmaya 

bulaşarak yayılır. 
 

Bu göçmenler yeni koloniler 
oluşturur. Yılda 4 veya daha 
fazla döl verir. 



Kök Formu (Radisikoller)’ nun beslendiği ince köklerde 
emgi sonucu şişkinlikler (Nodosite), kalın ve sert kökler 
üzerinde büyük yumrular (Tuberosite) meydana gelir. 



Bağ Filokserası’ nın kök formu. 



Kökte bir koloninin genel görünüşü 



 Zamanla sürgünlerde genel bir durgunluk, 

 Asmada zayıflık, 

 Yapraklarda küçülme ve sararma, 

 Boğum aralarında daralma, 

 Yeterince odunlaşamayan çubukların kışın soğuktan etkilenmesi, 

 Salkımlarda seyrek tane oluşumu, yetersiz şekerlenme ve renklenme, 

 Birkaç yıl içinde bağın içinde asmaların kümeler halinde kuruması, 



 KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

% 60’ dan az kumlu topraklarda bağ tesis 
edilecekse Filoksera’ ya dayanıklı amerikan 
anaçları kullanılmalıdır. 

 

Kumlu topraklarda filoksera hareketsizleştiği 
için yeni tesisler bu tip topraklara kurulmalıdır. 

 

Filoksera’ nın bulunduğu bölgelerden temiz 
bölgelere topraklı veya topraksız asma fidan ve 
çubukları nakledilmemelidir. 



 KİMYASAL MÜCADELE 
 Filoksera ile bulaşık olmayan alanlarda kurulacak 

bağlarda filokseradan ari köklü veya köksüz bağ çubuğu 
kullanılmalı, bu amaçla çubuklar dikim öncesi fümige 
edilmelidir. 

 Önce çubukların köklerindeki toprak yıkanır ve demetler 
haline getirilir. 

-Fümigasyon koşulları: Hava geçirmeyen vakumlu odalarda 
vantilatörle hava sirkülasyonu sağlanarak; 

Doz: 18 C de 1 m3 için 32.5 g Methyl bromide  
Fümigasyon süresi: 2-2.5 saat 
-Fümigasyon koşulları: Atmosferik basınç altında; 
Doz: 1 m3 için 4-10 C de 56 g Methyl bromide 4 saat 
   11-15 C de 48 g Methyl bromide 4 saat 
   16-20 C de 40 g Methyl bromide 4 saat 
   21 C den yukarı 32 g Methyl bromide 4 saat 
 
 



İzmir haziranböceği (Polyphylla turkmenoglui ) 

Yaşayışı 

Kışı larva döneminde geçirirler. Martta beslenmeye başlar, mayıs sonu 
ve haziranda üçüncü dönem larva olur ve yaz boyunca beslenir.  

Yumurtalarını toprağın 18-20 cm derinliğine gruplar halinde bırakır. 
Temmuz sonlarına doğru çıkan larvalar önce toprak humusu ile beslenir. 
Ağustos ve eylülde ikinci dönem larva köklerde beslenmeye başlar.  

Genellikle 2-2.5 yılda bir döl verirler. 



Zararı 

 Larvaları özellikle kumsal ince kumlu ve alüviyal 
topraklarda dikilmiş asma çubuklarını ve daha 
önceden dikilmiş asmaların toprakaltı kısımlarını 
kemirmek suretiyle zarar yaparlar. Kemirilen 
çubuklar tutmaz, zarar gören asmalar da zamanla 
kurur.  



 
Yabancı Ot temizliği 
Yumurtalarını bırakmak için hububat ve yabancıotlu yerleri 
tercih ettikleri için ara tarımı olarak hububat ekilmemeli, 
özellikle haziran ve temmuz aylarında ot temizliğine özen 
gösterilmelidir. 
Derin sürüm 
Sonbaharda yapılacak 20-30 cm’ lik sürüm işlemi ile larvaları 
kuşların etkisine bırakmak; mayıs ayında 15-20 cm’ lik sürme 
ile pupaları tahrip etmek; temmuz-ağustos aylarında da 
yumurtalarını güneşin etkisine maruz bırakmak yararlı 
önlemlerdir. 

 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 



Haziran Böceği’ ne ruhsatlı pestisitler 

Etkili madde adı ve oranı 
(%) 

Form. Doz 

Omca 
dibine 

Bekleme 
süresi 
(gün) 

Ticari adı 

Endosulfan % 32,9 W.P. 75 g 14 hektionex 

Ethoprophos % 10 G 7,5 g - Mocap 10 G 

Parathion methyl 360 g/l E.C. 100 ml 35 Folidol 



TEŞEKKÜR EDERİM 


