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• Pamuk, geniş kullanım alanına sahip bir kültür bitkisi olup, 50’ye
yakın farklı sanayi koluna hammadde sağlamaktadır. Üretilen
kütlü pamuk, işlenmesi açısından çırçır, lifi ile tekstil ve hazır
giyim, çiğidi ile yağ, küspesi ile yem sanayisinin ve yağı ile
biyodizel üretiminin önemli hammaddesidir.

• Bu durum dünya genelinde pamuk talebinin artmasına neden
olmakta, pamuk dış ticareti de giderek önem kazanmaktadır.

Pamuğun Ekonomik Önemi
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Türkiye’deki Durum

• Türkiye’de 2013-2014 üretim sezonunda 451.000 ha
alanda pamuk ekimi yapılmış olup, 878.000 ton lif
pamuk üretilmiştir.

• Pamuk üretimimiz, tüketimi karşılayamadığından
Türkiye, dünya pamuk ithalatında Çin’den sonra ikinci
sırada yer almaktadır.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi hem ekim alanı (279.000 ha) hem
de üretim miktarı (512.000 ton lif) bakımından ilk sırada yer
almaktadır. Türkiye pamuk ekim alanının %63’ünü, üretim
miktarının ise %58’ini karşılamaktadır (Özüdoğru, 2014).

Çukurova Bölgesi: Ekim alanı % 18, Üretim % 20

Ege Bölgesi: Ekim alanı % 18, Üretim %20

Antalya: Ekim alanı %1, üretim % 2

Bölgelere Göre Pamuk Ekim Alanları ve Üretim Miktarı
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Türkiye’de Pamuk Ekim Alanlarının İllere Göre 
Dağılımı (2011/2012) 
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 Tak. ACARINA
 Fam. Tetranychidae

1- Tetranychus urticae Koch.
2-Tetranychus cinnabarinus

 Tak. HOMOPTERA
 Fam. Aphididae

1- Aphis gossypii Glov.
2- Acyrthosiphon gossypii Mordwil.
3- Macrosiphum sp. 

Pamuk Zararlılarında Taksonomik Sınıflandırma
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•Fam. Aleyrodidae
1- Bemicia tabaci Genn.

•Fam. Cicadellidae
1- Asymmetrasca decedens (Paoli)
2- Empoasca decipiens Paoli

•Fam. Cixiidae
1- Hyalestes obsoletus Sign.
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Tak. HEMİPTERA
Fam. Miridae

1- Exolygus pratensis (L.)
2- E. rugulipennis Pop.
3- Exolygus gemellatus (H.S.)
4- Creontiades pallidus R.

Fam. Lygaeidae
1- Nysius sp.

Tak. THYSANOPTERA
Fam. Thripidae

1- Thrips tabaci L. 9



Tak. LEPİDOPTERA
Fam. Noctuidae

1- Helicoverpa armygera Hbn.
2- H. peltigera Schiff.
3- Spodoptera exigua Hbn.
4- S. littoralis Boisd.
5- Earias insulana Boisd.
6- Agrotis segetum Schiff.
7- A. ipsilon Hufn.

Fam. Gelechiidae
8-Pectinophora gossypiella Saund
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Temel Gelişme Dönemi Zararlıları

• Agrotis segetum Shiff. Bozkurt
• A. ipsilon Hufn. Bozkurt
• Thrips tabaci Lind. Trips
• Spodoptera exigua Hbn. Çizgili Pamuk Yaprakkurdu
• Aphis gossypii Glov. Yaprakbiti
• Asymmetrasca decedens (Paoli) Yaprakpiresi
• Empoasca decipiens Paoli Yaprakpiresi

BİTKİ GELİŞME DÖNEMLERİNE GÖRE PAMUK 
ZARARLILARI 
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Koza Oluşturma Dönemi Zararlıları

 Tetranychus urticae Koch.  Kırmızıörümcek
 Aphis gossypii Glov. Yaprakbiti
 Empoasca decipiens Paoli Yaprakpiresi
 Asymmetrasca decedens (Paoli)  Yaprakpiresi
 Spodoptera littoralis Boisd.  Pamuk Yaprakkurdu
 Helicoverpa armigera Hbn. Yeşilkurt
 Pectinophora gossypiella (Saund.) Pembekurt
 Creontiades pallidus (Rumb.) Bitki Tahtakurusu
 Exolygus spp.  Bitki Tahtakuruları
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Olgunlaşma Dönemi Zararlıları

• Tetranychus urticae Koch. Kırmızı örümcek
• Aphis gossypii Glov. Yaprakbiti
• Helicoverpa armigera Yeşilkurt
• Bemicia tabaci Genn. Beyazsinek
• Exolygus spp.  Bitki Tahtakuruları
• Creontiades pallidus R.  Bitki Tahtakuruları
• Earias insulana Boisd.  Dikenlikurt
• Pectinophora gossypiella (Saund.) Pembekurt
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• PAMUK ZARARLILARININ TANITIMI
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Tanımı
 Vücutları gri - siyah pullarla kaplıdır.

 Ön kanatlarındaki böbrek şeklindeki
lekelerin üzerinde siyah renkli üçgen
şeklinde bir uzantı vardır.

Pamukta Bozkurtlar 
(Agrotis ipsilon Hufn.)
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• Antenler erkeklerde çift yönlü tarak
şeklinde, dişilerde ise ip gibidir.

• Larvalar kıllıdır ve renkleri griden
siyaha kadar değişir.
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• Vücutları sarı griden koyu griye kadar
değişen renkte pullarla kaplıdır .

• Ön kanatlarındaki böbrek şeklindeki
lekeler üzerinde A. ipsilon 'daki gibi bir
uzantı yoktur.

(A. segetum Schiff.)
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• Üstten basık küre biçiminde ve boyuna
damarlıdır.

• Bir dişi çevre koşullarına bağlı olarak 300-
1500 arasında yumurta bırakabilir.

• Larvaları olgun hale gelinceye kadar 6
gömlek değiştirirler.

• Yılda 2-3 döl verir.
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Zarar Şekli ve Önemi

Polifag bir zararlı olup, larvalar ilk üç dönemlerinde bitkilerin
taze yapraklarını yiyerek beslenirler.

Dördüncü dönemden sonra toprak içinde gizlenmeye ve
geceleri beslenmeye başlarlar.

Genç bitki köklerini toprak yüzeyinde keserek zararlı olurlar.

Gündüzleri toprağın 4-5 cm derinliğinde ve kestikleri bitki
diplerinde kıvrılmış durumda bulunurlar.
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• Özellikle genç bitkilerde ve fideliklerde olmak üzere %5-25
arasında zarara neden olabilirler.

• Pamuk fidelerini çıkıştan itibaren 6-8 yapraklı oluncaya
kadar keserler.

20



Tanımı
• Yurdumuzun hemen hemen her yerinde

rastlanan polifag bir zararlıdır.

• En önemli konukçuları pamuk ve
tütündür.

• Vücutları silindir şeklinde olup, abdomen
incelerek son bulur.

Pamukta Tütün Tripsi
(Thrips tabaci Lind.)
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• Kanatların kenarları kirpik şeklinde olup, saçaklıdır.
• Birinci dönem larva beyaz, ikinci dönem larva açık sarı renktedir.
• Kışı ergin halde çeşitli bitkiler üzerinde geçirirler.
• Yumurtalar yaprakların alt yüzeyine birer veya gruplar halinde

doku içerisine bırakılır.
• Yılda 4-6 döl verir.
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• Ergin ve larvaları pamuk bitkilerinin yapraklarını çıkıştan itibaren
ağız parçaları ile zedeleyerek özsuyunu emerler.

• En belirgin zararları yaprakların alt yüzünde damarlar boyunca
oluşan gümüşi lekelerdir.

Zarar Şekli ve Önemi
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• Erken dönemdeki zararı çok önemlidir. Bitkilerin normal
gelişimlerini engelleyerek, önemli verim kayıplarına sebep
olabilirler.

• Özellikle kurak geçen mevsimlerde zararı önemlidir.

Zarar Şekli ve Önemi
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Zarar Şekli ve Önemi

• Yüksek popülasyon yoğunluğunda bitkinin büyüme noktasının 
zarar görmesi sebebiyle çatal bitki oluşur. 

• Zarar gören bitkinin alt kısmındaki meyve dallarının sayısı 
azalır, verim kayıplarına ve hasatta gecikmelere neden olur.

25



Trips’in Bölgedeki Durumu
• Temel gelişme döneminde pamuk bitkisinin ana zararlısı

konumundadır.
• Özellikle kültür bitkileri ile yabani floranın sararmaya ve

kurumaya başlamasıyla yeşil olan bitkilere yönelir. Monokültür
pamuk tarımı yapılan bölgede söz konusu dönemde yeşil ve
taze olarak bulunan pamuk bitkileri yoğun olarak T. tabaci’nin
saldırısına uğramaktadır.
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Trips’in Bölgedeki Durumu

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde T. tabaci ile ilgili
olarak karşılaşılan en önemli problem zararlının
mücadele zamanın kaçırılmasıdır.

• Bu dönem pamuk bitkilerinin en hassas ve
toleransının en az olduğu gelişme dönemidir.
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Tanımı
• Kelebekler genel görünüşleri itibarı ile gri kahve ve kurşuni

kahverengindedir.
• Ön kanatta biri böbrek diğeri daire şeklinde gözle görülebilen

kahverenkli iki leke vardır.

Çizgili Pamukta Yaprakkurdu
(Spodoptera exigua (Hübn.) (=Caradrina)
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Pamukta Çizgili Yaprakkurdu

• Yumurtalarını pamuk yapraklarının üst kısmına
kümeler halinde bırakır, ve yumurta paketi beyaz
pullarla örtülüdür.
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• Son dönem larvalar 2-2.5 cm kadar olup, sırtta ve yanlarda
baştan sona kadar uzanan açık renkte bir şerit bulunur.
Larvaları gözle kılsız gibi görünür.

• Larvalara dokunulduğunda kıvrılır, eğer bitki üzerinde ise,
kendini yere atar.

• Pamuğun çıkışından mevsim sonuna kadar zararlıyı görmek
mümkünse de mevsim başında daha çok görülür.
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Zarar Şekli ve Önemi
• Genelde pamuk bitkisi 4-6 yapraklı iken görülür.
• Bilhassa 1. çapadan sonra çapalanan otlardan pamuğa geçer ve bu

devrede çok zararlı olur.
• Yapraktaki zararı muntazam kenarlı büyük delikler şeklindedir.
• Salgın yıllarında erken dönemde pamuğun tepe sürgünlerini ve

yaprakları orta damar kalacak şekilde tamamen yiyerek çok zararlı
olabilir.
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Pamuk Çizgili Yaprakkurdu’nun Bölgedeki Durumu

• Zararlı, 2013 yılında Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak,
Adıyaman ve Batman ilerinde ekonomik zarar eşiğini aştığı
belirlenmiştir.

• Zamanında mücadele yapılmayan alanlarda ikinci ekimlerin
yapılmasına neden olmuştur.

• 2014 !!!
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Tanımı
• Pamuk yaprakbiti, açık sarı,yeşil, pembemsi kırmızı ve siyah olmak

üzere çeşitli renklerde görülebilir.
• Karakteristik görüntüsü vücutta abdomenin sonunda iki yanda bir

çift mum borucuğunun (=corniculus) bulunuşudur.

Pamuk yaprakbiti
(Aphis gossypii Glov.)
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• Kanatlı vivipar dişide baş ve thorax siyah renklidir.
• Zararlıya halk arasında püseron, ballık, zenk gibi adlar verilir.
• Eşeyli ve eşeysiz olarak üreyebilen zararlının yılda 52 döl verdiği,

ülkemizde ise 22 döl verdiği saptanmıştır.
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Zarar Şekli ve Önem

• Zararlı polifag olup yaklaşık 400 bitki türünde saptandığı
bildirilmiştir.

• Genç pamuk fidelerinin tepe tomurcukları ve yapraklarında bitki
öz suyunu emmek suretiyle zarar yapar.
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 Emgili genç fide ve yapraklarda renk değişmesi ve kıvrılması olur,
bitki gelişimi yavaşlar.

 Ağır bulaşmalarda salgıladıkları yapışkan ve tatlı madde ile
fumajinin oluşmasına ortam sağlar.

Zarar Şekli ve Önem

36



 Bitki üzerinde ve çevresinde karıncaların görülmesi, yaprakbitinin 
bulunduğuna işarettir.

 Yaprakların alt yüzünde koloni halinde yaşarlar.
 Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübre kullanımı zararlının 

popülasyonunu arttırır.

Zarar Şekli ve Önem

 Oluşan fumajin fotosentezi 
önlediği için zarar oranı 
artar.

 Vektörlük yaparlar
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Yaprakbitlerinin Bölgedeki Durumu

• Temel gelişme ve olgunlaşma dönemlerinde bölge illerinin
lokal pamuk ekim alanlarında görülürler.

• Zararlı biyolojisi gereği nemli ve serin ortam istediğinden koza
oluşturma dönemindeki yüksek sıcaklık ve düşük nem
popülasyonu düşürmektedir.

• Bölgenin bazı pamuk ekim alanlarında aşırı sulama,gübreleme
ve yoğun insektisit kullanımı sonucunda zararlının
popülasyonunda artışlar gözlenmektedir.
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Yaprakbitlerinin Bölgedeki Durumu
• Yoğun popülasyonlarda salgılanan şekerli madde bitki üzerinde

fumajin oluşumuna neden olur.

Yapraklar üzerindeki fumajin tabakası ve yaprakların yoğun
olarak emgiye maruz kalması sonucunda özellikle defoliantların
emilimini ve etkinliğini azaltarak, hem makineli hasatta, hem de
çırçırlama aşamasında kalite kayıplarına sebep olmaktadır.
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Yaprakbitlerinin Bölgedeki Durumu

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, yanlış ve gereksiz kimyasal
uygulamalarından kaçınıldığı takdirde, zararlının
popülasyonunu baskı altına almada doğal düşmanların (tür
zenginliği ve popülasyon yoğunluğu) önemi
büyüktür.Chrysoperla carnea'nın A. gossypii ile beslenmesi
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Çiçekthripsleri [Frankliniella occidentalis Perg ., F. 
intonsa Trybom]

• Pamukta zararlı iki türü belirlenmiştir.  F. intonsa daha önce
hakim tür iken, son yıllarda bazı alanlarda F. occidentalis
hakim tür haline gelmiştir. 

• Ayrıca her iki tür aynı çiçek içerisinde birlikte bulunabilir. 
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Çiçekthripsleri

• Bu iki türden F. Occidentalis aynı zamanda kırmızıörümceklerin
predatörleri arasında yer almaktadır. 

• F. occidentalis’in üremesi en fazla 300C’de olur, 350C’den sonra 
gelişme durur. 

• En uygun sıcaklık olan 250C’de populasyon 4 gün içinde iki 
katına çıkar
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Çiçekthripsleri

• Kışı ergin halde çeşitli bitkilerde geçirir. 

• Pamuğun taraklanmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkar. 

• Bir dişi yaşamı boyunca yaprak ve çiçeklerin parankima 
hücrelerine 30-150 yumurta bırakabilir. 

• Çiçek tripsleri genellikle, temmuz ayının ikinci yarısından 
itibaren görülmekte ve ağustos ayı ortalarında yoğunluk 
maksimuma çıkmaktadır 
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Çiçekthripsleri

• Özellikle geç ekim yapılan pamuk alanlarında,
erginler çiçekte, larvalar ise daha çok kozalar
üzerinde beslenerek çiçek ve yeni oluşan kozaların
dökülmesine neden olurlar
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Tanımı
• Tetranychus urticae, rengi yeşilimsi, sarımtırak koyu yeşil ve koyu 

kırmızı tonlarda olabilir.
• Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke vardır.

Kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) 
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Yumurtadan 3 çift bacaklı larva çıkar, daha sonra 4 çift bacaklı
nimf ve erginler oluşur.

Yumurtalarını yaprağın alt yüzüne ve daha çok ana damar ile
yaprakların kenarlarına tek tek bırakırlar.

Dişiler önce ağ örerek yumurtalarını içerisine bırakır. 46



• Ağların çokluğu kırmızıörümcek popülasyonunun yoğun
olduğunu gösterir.

• Bir dişi ömrü boyunca 100-150 yumurta bırakabilir.

• Yılda 10-20 döl verebilir.

• En yoğun popülasyonlar temmuz ve ağustos aylarında görülür.

• Sıcak ve kuru hava popülasyonunun artışına neden olur.
Havaların serinlemesi ve çiğin düşmesi ile popülasyonu hızla
düşer.
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Zarar Şekli ve Önemi

• Kırmızıörümceğin yapraktaki zararı yaprağın sararıp sonra
kızarmasıyla kendini gösterir.

• İlk bulaşmalarda yaprağa üstten bakıldığında serpiştirilmiş sarı
noktalar şeklinde görülür.
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Daha sonra yaprağın bir bölümü veya tamamı homojen olarak
kızarır.

Yoğun populasyonlarda zararı %40’a kadar çıkabilir.

Zarar Şekli ve Önemi
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Kırmızıörümceğin Bölgedeki Durumu

• Bölge, bu zararlının üremesine uygun bir ekolojiye sahiptir.

• Zararlının bölgedeki popülasyonunu; toz bulutlarından
kaynaklanan partiküller, tozlu alanlar ve tarla kenarlarındaki toprak
yollardan kaynaklanan tozlar ve spesifik akarisitlerle beraber
kullanılan insektisitler artırmaktadır.

• Önümüzdeki yıllarda öngörülen küresel ısınma senaryolarına bağlı
olarak dikkatlice izlenmesi gereken bir zararlıdır.
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Tanımı
• Ergin 3 mm boyda, yeşilimsi sarı, gri renklerde olur. Ön kanatları

açık yeşil, arka kanatları renksizdir.
• Nimfleri çok hareketli olup, yaprağın alt yüzünde yan yan hızlı

hareketleri ile karakteristiktirler.

Pamukta Yaprakpireleri
(Empoasca decipiens Paoli)

(Asymmetrasca decedens (Paoli))
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Zarar Şekli ve Önemi

• Genellikle yaprağın alt yüzünde
beslenir ve sokup emmek suretiyle
yapraklarda siyahlaşmış noktalar
oluşturur.

• Emgili yapraklar sararır, beyazlaşır
ve aşağı doğru kıvrılır.
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• Bitki gelişminde de durgunluk göze çarpar, yaprak ve tarak
dökümüne neden olur.

• Bitki bünyesine zehirli salgı salgılar, salgılanan toxik madde
yaprağın phloem dokusu hücrelerinde hipertrofi meydana getirir.
Bu durum, özsu taşınmasında tıkanıklık oluşturur.

• Ergin oluncaya kadar 5 gömlek değiştirir.

• Ülkemizde yılda 8 döl verebilmektedir.

Zarar Şekli ve Önemi
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Yaprakpirelerinin Bölgedeki Durumu

• Pamuk ekiminin yapıldığı bazı bölgelerde erken dönemlerde zarar
oluşturan yaprakpireleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
olgunlaşma döneminde zarar oluşturacak yoğunluğa ulaşmaktadır.

• Bölgede makine ile pamuk hasadı yaygınlaşmaktadır.

• Makineli hasadın yapıldığı pamuk ekim alanlarında, yabancı
maddelerden ari temiz kütlü elde edebilmek için, pamuğu makineli
hasada uygun hale getiren yaprak döktürücü ve koza açtırıcıların
bitki tarafından daha iyi alınabilmesi amacıyla yaprakların
yaprakpireleri gibi emici böceklerden korunması gerekmektedir.
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Tanımı
• Erginde ön kanatlar ve baş 

ilkbaharda parlak yeşil, yaz sonu 
ve sonbaharda ise sarıdır. Arka 
kanatlar ise ipek beyazıdır.

• Dinlenme halinde kelebeğin 
kanatları vücuda doğru çekilmiş 
ve çatı şeklindedir.

Pamukta Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.)
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• Yumurtalarını genellikle tek tek tepe
sürgünlerine, taraklara, genç
yapraklara ve saplarına, çiçeklere ve
sezon sonuna doğru çok genç
kozalara koyarlar.

• Bir dişi ömrü boyunca 80-200
yumurta bırakabilir.

• Ülkemizde 4-5 döl verir.

Pamukta Dikenlikurt
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 Larvanın vücudu gridir.
Olgunlaştıkça gri-mavi olur.
Üzerinde sarı noktalar ve kahve
renkli lekeler vardır.

 Sırtta kısa diken şeklinde kıllar
vardır.

 Kışı larva veya pupa olarak
geçirebilir.
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Pamukta Dikenlikurt
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Pamukta Dikenlikurt

• Pupa açık kahverenklidir

• Pupa beyaz veya krem renkli kokon içindedir.
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Zarar Şekli ve Önemi
• Dikenlikurdun sürgün, tarak, çiçek ve kozada zararı vardır.
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• Sürgündeki zararında sürgün kırılmalarına yol açar, ama asıl
zararını kozada yapar.
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• Dikenlikurt zararına uğrayan koza genellikle hiç
açılmaz.

© SEDAT EREN
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 Epidemi yıllarında mücadele
yapılmadığı taktirde %90’a kadar
zarar yapabilir.
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Dikenlikurt’un Bölgedeki Durumu

• Zararlı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuğun olgunlaşma
dönemi olan eylül ve ekim aylarında zarar oluşturacak
yoğunluğa ulaşmaktadır.

• Bundan dolayı geççi çeşitlerde, geç ekimlerde ve ikinci ürün
pamuk ekim alanlarında önemli zarara sebep olmaktadır.

• Ayrıca geç sulamalardan dolayı bitkinin vejetasyon süresi
uzamakta ve zararlı bitkinin sürgün, tarak, çiçek ve kozalarında
geç döneme kadar beslenmektedir.

• Bu uygulamalar sonucunda, zararlının bir sonraki yılın
popülasyonunda artış olmaktadır.
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Tanımı
• Kelebeklerinin ön kanatları üzerinde biri böbrek diğeri daire 

şeklinde iki leke bulunmaktadır.
• Yumurta kubbe şeklinde ve beyazımsı renkte, üstten alta doğru

meridyene benzeyen bölmeler içerir.

Pamukta Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera (Hübn.))
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• Yumurta çoğunlukla bitkinin üst bölümünde bulunan taze
aksamlara bırakılır.

• Bir dişi ortalama iki haftalık ömrü boyunca 400- 2200 adet
yumurta bırakabilir.

© SEDAT EREN
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Larva yumurtadan ilk çıktığında şeffaf soluk grimsi yeşil renkte ve
dönemler ilerledikçe vücut üzerinde uzunlamasına bant şeklinde
lekeler belirginleşir.

Son dönem larva yeşil, kahverengi veya turuncu rengin değişik
tonlarında olup, 3-4 cm boya ulaşır.
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• Genellikle generatif organlarda zararlı olur.
• Larvalar üstten aşağıya doğru hareket ederek tarak, çiçek ve

kozalarda beslenirler.
• Zarar gören taraklar dökülür.
• Larvaların beslendiği çiçeklerden koza oluşmaz.

Zarar Şekli ve Önemi

© SEDAT EREN
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Yeşilkurt’un Bölgedeki Durumu

• Pamuğun önemli zararlılarından olan yeşilkurt, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde biri pamuğun koza oluşturma, diğeri de
olgunlaşma döneminde olmak üzere iki döl vermektedir.

• Entegre Mücadele projesinin yürütüldüğü 6 ilde yapılan gözlem ve
kontrollerde, özellikle yeşilkurt konusunda önemli uygulama
hatalarının yapıldığı görülmektedir.

• Zararlı popülasyonu, ekonomik zarar eşiğine ulaşmadan kimyasal
mücadele yapıldığı,

• Bazı yerlerde zamanında mücadele yapılmadığı,
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Yeşilkurt’un Bölgedeki Durumu

• Pamuk bitkisinde başka bir zararlıya karşı kimyasal mücadele
gerekmediği halde; yeşilkurta karşı kimyasal mücadele
yapılırken 4-5 bitki koruma ürünü (insektisit, akarisit,
insektisit+akarisit), bitki gelişim düzenleyici ve sıvı gübrelerin
karıştırılarak kullanıldığı belirlenmiştir.

• Bu yanlış uygulamalardan dolayı doğal denge tahrip edilmekte
ve aynı sezonda ilaçlama sayısı artmaktadır.

• Zaralının ergin popülasyonu, feromon tuzaklarıyla takip edilip,
ergin popülasyonun artışına paralel olarak, bitkide yumurta ve
larva takibi, sayım ve örnekleme metoduna uygun bir şekilde
yapıldığı zaman, bir kimyasal uygulama ile zararlı baskı altına
alınabilmektedir.
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Tanımı
• Her iki türün vücut ve bacakları üzerinde kızıl kahverenkte lekeler

vardır ve antenler 4 segmentli olup vücut uzunluğu kadardır.

Pamukta Bitki Tahtakuruları
(Exolygus gemellatus (H:-S.))

(Creontiades pallidus (Rumb.))
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• Nimflerin rengi açık yeşil olup, bacak ve antenleri vücuda
oranla daha uzundur.

• Nimf ve erginleri çok hareketlidirler, dokunulduğunda
kendilerini yere atar veya uçarlar.
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Yüksek orantılı nemi ve sıcak koşulları severler. 

Erginler 100-150 kadar yumurta bırakabilir ve yumurtalarını daha 
çok taze organlara tek tek veya grup halinde doku içerisine 
bırakırlar.

Yılda 3-4 nesil verebilirler.
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Zarar Şekli ve Önemi

• Her iki türün hem nimfleri hem erginleri zararlıdır.
• Polifag olup pamuk bitkisinin tüm organlarında beslenirler.
• Emilen yer salgılanan toxik madde nedeniyle ölür ve bu yerler 

daha sonra siyahlaşır.
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• Esas zararını generatif organlarda beslenerek yapar.

• Emilen tarak, çiçek ve küçük kozaların çoğu dökülür.

• C. pallidus’un %31.6 dökülmeye ve toplam %54.3 oranında ürün 
kaybına neden olduğu belirlenmiştir.

• Bu zararlıların hastalık nakli yaptıkları da kaydedilmiştir.

Zarar Şekli ve Önemi
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Tanımı
 Kelebeklerin ön kanatları gri-kahverenginde ve üzeri karışık

şekilde sarı renkli çizgilerle süslüdür. Arka kanatları ise beyazdır.

 Yumurtalarını pamuk yapraklarının alt yüzüne 200-300 adetlik
paketler halinde bırakır ve deve tüyü renginde pullarla örter.

Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis (Boisd.) (=Prodenia)
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Yumurtalar çoğunlukla iki sıralı ve düzenli olarak dizilir ve 1-3 katlı
paketlere de rastlanabilir.

Yeni çıkan larva yeşil renkli, kıllı, baş vücuda göre büyük, koyu
kahve veya siyah renklidir.
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• Yumurtadan çıkan larvalar yaprağın alt epidermisini yiyerek zar
haline getirirler.

• Dişi kelebek birkaç defada olmak üzere toplam 1200 kadar
yumurta bırakabilir.

• Yılda 4-5 döl verebilir ve döllerin 2-3’ü pamukta zararlı olur.
• Pamukta temmuz başından itibaren görülür ve ağustos ayından

itibaren zararlı olabilecek yoğunluğa ulaşabilir.

Zarar Şekli ve Önemi
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Tanımı
• Erginlerin boyu 1 mm kadardır ve genel görünüşü beyazdır.
• Yakından bakıldığında vücut açık sarıdır.
• Kanat ve vücut üzeri beyaz tozlu görünüşte bir mum tabakası ile

kaplıdır.

Pamukta Tütün Beyazsineği
(Bemicia tabaci Genn.)

S. EREN ©
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 Yumurtalarını yaprakların alt yüzüne tek tek bırakır, yoğun
durumlarda kümelenmiş halde görülebilir.

 Yumurta koymak için en uygun sıcaklık 26-27 C ve %60’ın
üzerindeki orantılı nemdir.

 Sıcaklık 14 C’nin altına düştüğünde yumurta bırakması durur.

 Orantılı nem %60’ın altına düştüğünde zararlı olumsuz etkilenir.

 Sağanak yağış ergin popülasyonunu düşürür.

 Yılda 9-10 döl verebilir.
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Zarar Şekli ve Önemi

• Beyazsineğin hem ergini hem larvası zararlıdır.

• Zararı doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki türlüdür.

• Ergin ve larvalar bitkinin özsuyunu emerek bitkinin zayıflamasına
sebep olurlar.

• Yapışkan tatlı madde salgılayarak fumajine sebep olurlar.
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• Tatlımsı madde bitkilerin stomalarını kapatır ve bitkinin
fotosentez düzeni bozulur.

• Üründe meydana getirdiği kayıp zararlının yoğunluğuna göre
%67’ lere kadar çıkabilmektedir.

• Vektörlük görevi görür.
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Tanımı
• Vücut ve kanatlar gri- kahverengindedir.
• Ön kanatlar üzerinde enine koyu çizgiler ve lekeler vardır.

Pamukta Pembekurt
(Pectinophora gossypiella (Saund.))
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Yeni çıkan larva parlak beyazdır, sonradan pembe renge dönüşür.

Baş ve pronotum her zaman kahverenkte olup her segmentte
pembe lekeler ve kısa kıllar vardır.
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• Kışı kör kozaların içinde veya çiğit içerisinde diyapoz halinde larva
olarak geçirir.

• Erginler Mart sonundan itibaren çıkmaya başlar.
• Yumurtalarını tarak, çiçek ve kozalara bırakır.
• Bir dişi hayatı süresince 800 kadar yumurta bırakabilir.
• Yılda 4-5 döl verebilir.
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Zarar Şekli ve Önemi
 Zararlının larvası tarak, çiçek ve kozanın içine girerek beslenir.
 Özellikle koza içerisine girerek oluşan çiğitleri yiyerek zarar verir.
 Yenilen çiğitlerin çimlenme gücü düşer ve yağın kalitesi de

düşük olur.
 Çiçekte larva bulunursa, rozet çiçek denilen kapalı çiçek oluşur.
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• Pamuk zararlıları ile mücadelede her şeyden önce entegre 
mücadele ilke ve prensiplerine göre hareket edilmelidir.

• Bölgede uygulanan monokültür pamuk tarımından vazgeçilip, 
doğal dengenin korunması açısından polikültür tarım 
sisteminin teşvik edilmesi, desteklenmesi ve sürdürülebilir 
kılınması büyük önem taşımaktadır. 

• Zararlıların popülasyon gelişimini teşvik edici uygulamalardan 
kaçınılmalıdır. Bu amaçla sık ekim, aşırı gübre ve sulama 
uygulamalarının, olumsuz etkileri konusunda üreticilerin 
uyarılması gerekmektedir. 

Pamuk Entegrede Zararlılar İle Mücadelede Çözüm Önerileri
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Çözüm Önerileri
Erken ekim, hasat sonrası pamuk sap ve artıklarının
zamanında toplanması ve imha edilmesi, Dikenlikurt ve
Pembekurt popülasyonunun ve zararının azaltılmasında etkili
bir kültürel önlemdir.

© SEDAT EREN
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Pamuk Entegrede Zararlılar İle Mücadelede Çözüm 
Önerileri

• Üreticiler tarafından yakacak amaçlı olarak toplanan ve ertesi
yıla kadar bekletilen pamuk saplarının ve sapların üstündeki
kör kozaların mart ayının sonuna kadar bitirilmesi
gerekmektedir.

S.EREN
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Çözüm Önerileri

-Feromon tuzakları ile, lepidopterlerin ergin popülasyonu haftada
bir, kritik dönemlerde ise haftada iki kez takip edilmesi gerekir

-Zararlı sayım sonuçları ile birlikte, doğal düşmanların tür çeşitliliği
ve yoğunlukları göz önüne alınarak mücadeleye karar verilmelidir.

-Kimyasal mücadele en son düşünülen mücadele yöntemi olmalıdır.
Bu mücadele yöntemine başvururken de spesifik ve kısa etki süreli
ilaçlar tercih edilmelidir.



Çözüm Önerileri

• İlaçlama gerekiyorsa en uygun doz, ilaçlama alet ve makinesi
seçilmelidir.

• İlaçlama sonrası, ilacın biyolojik etkinliği ile faydalı
organizmalara yan etkisi incelenmelidir

• Pamuk bitkisinde yapılan sayım ve kontrollerde ekonomik
zarar eşiğini aşan zararlı/zararlılara karşı kimyasal mücadele
yapılmalıdır. İlaçlamayı gerektirecek yoğunluğa ulaşmayan
zararlılara karşı koruyucu ilaçlamaların doğal dengeye ve
çevreye olumsuz etkilerinden dolayı yapılmaması gerek

• Zararlı yoğunluğu lokal alanlarda tespit edilmişse kapama
ilaçlamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. 91



Çözüm Önerileri

• Aynı kimyasalların uzun yıllar ard arda kullanılması zararlılarda
direnç oluşumuna neden olmaktadır. Direncin oluşmaması
için, benzer etki mekanizmasına sahip kimyasalların bir
yetiştiricilik sezonunda etiketinde belirtilen şekilde
kullanılmaması gerekmektedir

• Teknik elemanların ve üreticilerin araştırma sonuçları ve
teknikleri konusunda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri
gerekmektedir.

• Araştırıcı, uygulayıcı ve üretici işbirliğinin sağlıklı bir şekilde
kurulması ve sürdürülmesi görüş ve kanaatindeyiz.
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