
HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ



• Kabakgiller familyasından tek yıllık bitki olan hıyar 90 cins ve 750 tür ile, sebzeler içinde 
önemli bir yere sahiptir. 

• Hindistan orijinli olup 5000 yıldır var olduğu bilinmektedir. 
• Hindistan’dan Çin’in doğusuna, Asya’nın batısına, Kuzey Afrika’ya ve Güney Avrupa’ya 

yayılmıştır. 
• Ortaçağ’da Avrupa’da kültüre alınmıştır. 1494 Haiti’de Colombus tarafından ilk kez 

yetiştirilerek Yeni Dünya’ya tanıtılmıştır.
• Hıyarın ülkemizde yetiştirilmesi çok eskilere dayanır. 
• Her yörede üretimi yapılmakla birlikte toplam üretimin %44'ü Akdeniz bölgesinden elde 

edilir. Bu bölgeyi sırasıyla %11 Ege, %9,8 Marmara, %9 Orta kuzey bölgesi izler. 
• Toplam sebze üretimimiz içerisinde %5’ lik bir paya sahiptir. 
• Özellikle seralarda turfanda olarak yetiştirilen hıyar, pazarda oldukça yüksek fiyat 

bulabilmektedir



Hıyarın sistematikteki yeri şöyledir.
Takım : Cucurbitales
Familya : Cucurbitaceae
Cins : Cucumis
Tür : Cucumis sativus



HIYARIN BOTANİK ÖZELLİKLERİ
KÖK:
• Ana kök kazık köklü olup 5-10 cm uzunluğundadır.
• Kökler derine gitmez ve toprağın üst tabakalarında bitkinin gelişme durumuna

göre 50-100 cm kadar yanlara yayılır.
• Toprak rutubetini çok sevdiğinden kökleri yüzeysel büyür ve uygun şartlarda

20-25 cm derinlikte gelişir. Ana kökten bol miktarda yan kökler meydana gelir.
• Toprak yapısına göre; kumlu ve hafif topraklarda 100-200 cm, killi ve ağır

topraklarda 50-100 cm derinliğe inebilir,
• Köklerin %60-70'i toprağın 10-20 cm derinliğindedir.



GÖVDE VE YAPRAKLAR
• Bitkinin ana gövdesi tarla koşullarında 1-3 m‘ye kadar uzayabilir. Gövde rengi taze iken yeşil ve koyu yeşil, daha 

sonra sarı yeşil, açık sarı ve sarı renge dönüşür. 
• Gövde otsu, sürünücü ve tırmanıcı olup köşeli ve tüylüdür. Gövde ve yan kollarında oluşan sülüklerle çevresindeki 

bitki veya nesneye sarılarak yukarı tırmanır.

• Gövdeye uzun bir sapla bağlı olan yapraklar boğumlardan çıkar. Yapraklar çeşit özelliği ve yetiştirme ortamına bağlı 
olarak büyür. 

• Nemli ve ılık bir ortamda toprakta suyun istenilen düzeyde bulunması halinde 25-30 cm genişliğinde yaprak oluşur. 
• Kurak koşullarda yapraklar küçülür. Yapraklar yuvarlak olduğu gibi kalp, köşeli kalp, bel, köşeli kürek ve beşgen 

şekilli olabilir. Yaprak kenarları düz veya dişlidir. 

• Yaprakların üst yüzeyi düz ve parlak, alt yüzeyi dalgalı, mat ve tüylüdür. Bazı çeşitlerde yaprakların üzerinde 
dikenler olabilir. 

• Yapraklar narindir. Yaşlanınca özümleme yeteneğini kaybedip bitkinin besin maddelerine ortak olur. Yaprak sapı 
uzun ve ortası oluklu, üzeri tüylü ve dikenlidir. 

• Sülükler metamorfaza uğramış yapraklardır. Bitkinin bir yere tutunmasını, sarılmasını ve böylece tırmanıcı özellik 
kazanmasını sağlar.





ÇİÇEK ve TOHUM

• Hıyar çiçekleri genellikle tek evciklidir. Bir bitki üzerinde tek veya birden fazla olmak üzere erkek 
ve dişi çiçekler farklı yaprak koltuklarından çıkar.

• Erkek çiçekler dişi çiçeklerden önce meydana gelir. Erkek ve dişi çiçekler kademeli bir şekilde 
gövde üzerinde sıralanır. 

• Genellikle dişi çiçekler yan dallar üzerinde meydana gelir. Ana gövde üzerinde dişi çiçeklerin 
görülme oranları daha azdır. 

• Bu yönden ana gövde de uç alma yapılarak bitkide yan dalların artırılması teşvik edilir.



• Erkek çiçeklerin çiçek sapı kısadır.
Çiçek sapı üzerindeki çiçek tablası
üzerinde beş adet yeşil renkli çanak
yaprak, beş adet açık sarı renkli taç
yaprak, beş adet erkek organ
bulunmaktadır.

• Çiçek tozları olgunlaştığında dağılmaz,
jelatinimsi bir madde ile yapışık
durumdadır.

• Bu nedenle çiçek tozlarının taşınması
rüzgârla olmaz. Döllenmenin
olabilmesi için çiçek tozlarının mutlaka
böcek veya arı ile taşınması gerekir.



• Dişi çiçeklerde çiçek sapı erkek
çiçek sapından daha uzundur.
Çiçek sapının ucunda meyve
taslağı bulunur.

• Meyve taslağının uç kısmında
beş adet yeşil renkli çanak, beş
adet taç yaprak, beş adet
dumura uğramış erkek organ
kalıntısı, ortada üç karpelli bir
dişicik tepesi bulunur.



Meyve
Hıyarlarda meyveler çeşit özelliğine bağlı olarak farklı şekillerde olabilir.
• Uzun yuvarlak, silindirik, kama, tokmak vb. olabilir. 
• Meyvelerin enine kesiti yuvarlak üçgen ve dörtgen olabilir. 
• Bazı durumlarda meyve içinde boşluklar oluşur. Meyve kalitesi açısından meyve 

içi boşluğu istenilmeyen bir durumdur.





• Döllenme olmadan da partenokarp 
meyveler oluşturan çeşitler 
geliştirilmiştir. 

• Partenokarp çeşitlerle yapılan 
yetiştiricilikte, aynı şekil ve boyda 
meyve üretimi ile yüksek verim 
sağlanır



EKOLOJİK İSTEKLERİ
• Hıyar ılık iklim sebzesidir. Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıklardan hoşlanmaz.
Soğuklara karşı çok hassas olup sıcaklık sıfırın altına düştüğünde hemen etkilenir.
• Düşük sıcaklıklarda üşüme, yüksek sıcaklıklarda mantari hastalıklar ve aşırı su kaybı
nedeniyle bitki gelişimi yavaşlar.
• Tohumların iyi bir çimlenme gösterebilmesi için toprak ısısının en az 11 °C olması
gerekir. Çimlenme için en elverişli toprak ısısı 11-18 °C arasındadır. Sıcaklık yükseldikçe
buna paralel olarak çimlenme hızı da artar.
• Yazın sıcak ve kurak devrelerde sulama yapılarak bitki su düzeni normal sınırlar içinde 

tutulmazsa hem gelişimi yavaşlar hem de meyveler süratle acılaşır. 
• Bu yüzden verimden en iyi şekilde faydalanabilmek için özellikle ilkbaharda soğuk 

tehlikesi geçer geçmez ekimi yapılmalıdır. 
• Aksi halde ekimde gecikilirse o oranda sıcak ve kurak döneme yakalanır ve iyi bir sonuç 

alınmaz



• Sıcaklığın 30 °C’ nin üzerine 
çıkması hıyarlarda solgunluk 
meydana getirir. 

• Sıcaklığın 40 °C’ nin üzerine 
çıkması ise bitkilerde bazı 
fizyolojik hastalıklara neden olur. 

• 0 °C ve altındaki sıcaklıklar bitkinin 
donmasına, yüksek sıcaklıklar ise 
aşırı su kaybı nedeni ile bitkilerin 
ölümüne yol açar.

• Hıyarın direkt güneş ışığı isteği azdır. Ancak ışık miktarı ve süresinin azalması hıyar 
bitkilerinde erkek çiçek oluşumunu artırır. 

• Işık miktarının 6000-8000 Lux, ışıklanma süresinin de 12 saatten fazla olması dişi çiçek 
oranını artırır

• Dişi çiçek oranının artması verim artışına yol açar



TOPRAK İSTEĞİ
• Hıyar su tutma kapasitesi yüksek olan, besin 

maddelerince zengin, tuz konsantrasyonu 
fazla olmayan, fazla kireç ihtiva etmeyen 
organik maddelerce zengin sıcak 
topraklardan hoşlanır. 

• Ağır topraklarda çiçek teşekkülü gecikir, 
köklerde çürümeler meydana gelir. Bunun 
sonucunda da kök hastalıkları ortaya çıkar. 

• Hafif toprakların organik madde ile 
özellikleri düzeltilir ve uygun ticari 
gübreleme yapılırsa hıyar yetiştiriciliğinde 
kullanılabilir.

• Toprak pH’nın 5.5-5.8 arasında olması bitki 
gelişmesi için uygun olup daha düşük pH
değerlerinde magnezyum eksikliği ortaya 
çıkar.



ÜRETİM
• Hıyar yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı büyük önem taşır. Bunun nedeni köklerinin

zayıflığı ve toprak yüzeyine yakın gelişmesidir.
• Kış döneminde derin olarak sürülüp su depolaması sağlanan toprak ilkbaharda

ekimve dikimden yaklaşık bir hafta önce 10-15 cm derinlikte yüzeysel olarak
sürülür, düzeltilir ve karıklar açılır.

• Dekara 3-6 ton iyi yanmış çiftlik gübresinin sonbaharda veya ilkbaharda ekimden
en az birkaç ay önce toprağa verilmesi gereklidir.

• Ayrıca toprak analizine göre verilecek kimyevi gübreler temel gübreleme olarak
ekimle veya daha önce toprağa verilmelidir.

• Tohum ekimi ocaklara ve açılan çizilere elle veya tohum ekim mibzerleri ile yapılır.
Oluşan kaymak tabakasına karşı tohum ekiminden sonra toprak yüzeyine ( her
tohumun bulunduğu yere ) yaklaşık bir avuç yanmış çiftlik gübresi atarak toprak
yüzeyinde kaymak bağlamayı önleyen bir tabaka oluşturur.

• Tohum ekiminden 5-6 gün sonra hafif yağmurlama yapılarak toprağı yumuşak
tutmak gerekir.



Hıyar çeşit özelliğine ve arzu edilen hasat zamanına göre açıkta 
veya seralarda yetiştirilebilir. Bu yetiştirme şekillerinde 4 farklı 
yöntem uygulanır.
• Tek sıralı yetiştirme
• Çift sıralı yetiştirme
• Fide ile üretim (tek veya çift sıralı ) 2000- 2500 /  7000 -7500
• Örtü altı yetiştiriciliği



• Açık alanlara doğrudan tohum ekimi ilkbaharda don tehlikesi kalktıktan sonra 
nisan ayı ortalarına kadar yapılır. 

• Tohum ekiminde toprak sıcaklığı 18 °C olmalıdır. Yoksa tohumlar çürür veya 
zararlılar ve böcekler tarafından yenir.

• Tohumlar ekimden 1-2 gün önce ıslak bir bez içinde tutularsa kısa zamanda 
çimlenip toprak yüzüne çıkmaları sağlanmış olur. Tohumların ekim yerlerine 
(çukurlara) 2-3 cm derinliğinde olacak şekilde 3-4 tohum atılır ve çukurlar 
toprakla kapatılarak hafifçe bastırılır.

• Tohumların çimlenip bitki 2-3 gerçek yaprağa ulaşınca seyreltme yapılır. 
• Üretim hedefine ve bitki büyüklüğüne göre 2 bitki bırakılırsa da uygun olan her 

ocakta bir bitki bırakmaktır. 
• Seyreltme, çekilerek değil de kırılarak veya kesilerek yapılırsa bitki köklerinin 

zedelenmesi önlenir. 
• Tek ve çift ürün sisteminde ülkemizde 100 x 50 x 50 cm dikim sistemi 

uygulanmaktadır.



• Sofralık ve turşuluk hıyar yetiştiriciliği arasında çok önemli farklar yoktur. 
• Ancak turşuluk hıyarlar her gün hasat edildiği için işçilik masrafları çok yüksektir. 
• Son yıllarda birim alanda bulunan bitki sayısı artırılarak makineli tek hasat 

yöntemi yoluyla yetiştiricilik yapılmaya başlanmıştır. 
• Bu şekilde yapılan yetiştiricilikte bitki başına meyve sayısı azalmakta buna karşın 

birim alanda bulunan bitki sayısı arttığı için toplam verimde artış sağlanmaktadır.



KÜLTÜREL İŞLEMLER
Sulama
• Hıyar suya çok duyarlıdır. Bu sebeple diplerinin daima 

nemli bulundurulması gerekir. 
• Böylece bitkinin iyi gelişmesi sağlanırken özellikle 

susuzluktan ileri gelen acılaşmaya fırsat verilmemiş olur.
• Hıyarda sulama yönünden en kritik dönem meyve 

bağlama dönemidir. Fideler dikildikten sonra ilk verilen 
can suyundan ilk meyveler görülünceye kadar ki 
dönemde çok olmamak koşuluyla günde 1-2 kez su 
verilmelidir.

• Bu dönemde fazla sulama yapılması meyvelerin 
sararmasına (boğulmasına) neden olur. Bundan sonra su 
büyük önem kazanır ve mümkünse her 3-4 günde bir 
sulama yapılmalıdır.

• Hıyarın su isteği birçok sebzeye göre daha kolay anlaşılır. 
Özellikle sabah ve akşamları hıyarın iri yapraklarının 
anormal pörsüme göstermesi ve aşağı doğru sarkması, 
ayrıca gövde ve yapraklarda tüylülüğün artması ve 
yaprakların küçülmesi su eksikliğini belirtir. 



• Bu durumda zaman geçirmeden 
sulanmalı ve sulamalar mümkünse 
sabahın erken saatlerinde veya 
akşamüstü yapılmalıdır.

• Toprak tipi ve bitki büyüklüğü de 
sulamayı etkileyen faktörlerdendir. Kaba 
yapılı topraklar daha sık su ister. Hızlı ve 
taşkın bir sulamadan ziyade, yavaş ve 
dikkatli sulama yapılması, hastalıkların 
yayılmasına da mani olur.

• Dikkat edilecek bir başka husus da hıyarın 
gövde ve dallarına basıldığında iletken 
doku zedeleneceğinden meyveler 
kendilerine gerekli olan suyu normal 
olarak alamayacaktır.

• Böylece gelişmeleri aksayarak acılaşma 
meydana gelecektir. Bunun için gelişme 
döneminde ve hasat zamanında bitkiler 
arasında gelişigüzel dolaşılmamalıdır



Gübreleme

• Hızlı büyümesi ve yaprak yüzeylerinin domates ve bibere oranla daha geniş ve 
ince yapılı olması nedeni ile su tüketimi fazladır. 

• Kök sistemi derin yapılı olmadığı için su-gübre dengesine önem vermek gerekir. 
Bunun için hafif yapılı topraklarda iyi yanmış hayvan gübresi ile gübreleme 
yaparak toprağa su tutma özelliğinin arttırılması gerekir.

• Organik gübre serpme olarak tüm alana toprak analizine dayalı olarak tavsiye 
edilen taban gübre ile birlikte toprağa uygulanır ve toprağın 15 cm kadar 
derinliğine karıştırılır.



• Dekardan alınacak ürün miktarına ve yapılacak yetiştiriciliğe (kornişon veya taze) 
göre taban gübre uygulamak gerekir. 

• Genellikle su tutma özelliği fazla olmayan hafif bünyeli topraklarda yetiştiriciliği 
yapıldığı için hıyar bitkisinde magnezyum noksanlığı çok sık görülmektedir. Bu 
nedenle taban gübrelemesinde fide dikiminden önce magnezyumlu gübre de 
kullanmak gerekir. 

• Hıyar yetiştiriciliğinde geleneksel karık usulü sulama yapılabildiği gibi damla 
sulama sistemi de yapılabilmektedir. Karık usulü sulamada gübreleme maliyetinin 
ekonomik olabilmesi için tavsiye edilen fosforlu gübrenin tamamı fide dikiminden 
önce uygulanmalıdır.



• Potasyumlu gübrenin %60-70 
kadarı taban gübrelemesi ile geri 
kalan kısım üst gübre olarak çapa 
veya sulamada verilmelidir. 

• Toprak kumsal yapıya sahip ise 
magnezyumlu gübrenin tamamı 
taban gübre olarak fide 
dikiminden önce uygulanmalıdır. 

• Azotlu gübrenin %30 kadarı ilk 
gübreleme ile birlikte fide dikim 
öncesi geriye kalan kısım 
çapalama ve sulamalarda 2-3 
defada verilmelidir. 



TABAN GÜBRE
• 30-40 kg/da 10-20-20 veya 40-50 kg çinkolu 15-15-15 dekara 3-4 ton iyi yanmış hayvan gübresi 

(bu gübreler fide dikim öncesi uygulanmalıdır)
ARA ÇAPADA 
• 10 kg Amonyum sülfat ve 15 kg Potasyum nitrat
SULAMA ÖNCESİ 
• 12 kg %26 N CAN veya 10 kg %33 N amonyum nitrat
SULAMAÖNCESİ 
• 12 kg %26 N CAN veya 10 kg %33 N amonyum nitrat
SULAMA ÖNCESİ
• 12 kg %26 N CAN veya 10 kg %33 N amonyum nitrat (gelişme döneminde uzun olan yörelerde 

uygulanır)
• Sulama yöntemi ister karık isterse damla sistemi olsun fide dikim öncesi dekara 15-20 kg 

magnezyum sülfat veya magnezyum nitrat tavsiye edilen taban gübre ile birlikte uygulanmalıdır. 
• Tabandan verilememesi durumunda yapraktan birkaç kez gelişme dönemi içinde magnezyumlu 

gübre uygulaması iyi kaliteli ürün için gereklidir



Azot Noksanlıkları
• Azot yetersizliği bitkinin ilk çıkan dip kısmındaki 

yaşlı yapraklarda görülür.  
• Bitkinin gövdesi ince yapılı olur ,meyve rengi 

solgun yeşil olarak oluşur. 
• Aşırı azotlu gübrelemede ise yapraklar çok iri ve 

kaba yapılı olmasının yanında koyu yeşil renk alır.
• Çok fazla azotlu gübre kullanımında yaprak 

ayasında büyük lekeler halinde yanıklar görülür.
• Noksanlık belirtilerinden biride bitkinin bodur 

yapılı olması,ve normale oranla daha az yaprak 
oluşumu göstermesi ile kendini belli eder.

• Turşuluk hıyar yetiştiriciliğinde fazla azot kullanımı 
meyve etinin gevşek yapılı olmasına ve meyve 
iriliğinin artmasına neden olur.



Fosfor Noksanlığı
• Bitkide bodur gelişme, genç yaprakların küçük olarak
oluşması, 
• Yaprakların sert yapılı olması, grimsi yeşil ve mavimsi 

yeşil yaprak renginin ortaya çıkması şeklinde görülür. 
• Özellikle ısıtılmayan seralarda veya açıkta yapılan 

yetiştiricilikte fide ve ilk gelişme dönemlerinde  
zaman zaman soğuktan dolayı fosfor alınımını 
azalması nedeni ile yaprakları bazen alt kısımlarında 
erguvan renk oluşumu şeklinde noksanlık belirtileri 
görülebilir. 

• Noksanlık belirtileri öncelikle yaşlı ilk çıkan 
yapraklarda ortaya çıkar. Çok aşırı noksanlıkta damar 
aralarında büyük lekeler halinde kahverengi yanıklık 
lekeleri oluşabilir



POTASYUM NOKSANLIĞI
• Yaprakların uç ve kıyı kısımlarında şerit halinde renk açılması 

(sarımsı yeşil) daha sonra bu renk açılması yaprağın damarlarına 
doğru ilerler. 

• Önce açık sarı olan renk yerine kahverengi ölü dokular halinde 
gösterir, tüm yaprağın kıyı kısımları kurumuş bir hal alırken 
yaprağın orta kısmı yeşil kalır.

• Meyvedeki potasyum noksanlığının belirtisi meyve şeklinde 
bozulma ve özellikle meyvenin sap kısmına yakın meyve kısmının 
incelmesi şeklinde kendini belli eder

• Kornişon tipi turşuluk hıyar yetiştiriciliğinde meyve iriliğinin ve 
şeklinin çok önemli olması nedeni ile potasyumlu gübre kullanımı 
büyük önem taşımaktadır. 

• Meyve eti sertliği, meyve rengi ve meyve renginin turşu suyu 
içinde uzun müddet dayanması üzerine potasyumlu gübreler 
olumlu yönde etki yapmaktadır. 

• Tek yanlı veya aşırı azotlu gübre kullanımı turşuluk hıyarda kaliteyi 
olumsuz yönde etkilerken, azotun bu olumsuz etkisi potasyumlu 
gübreleme ile dengelenmektedir





Magnezyum Noksanlığı
• Açıkta ve serada yapılan hıyar 

yetiştiriciliğinde en çok görülen element 
noksanlığı magnezyumdur.

• Sera şartlarında açıktaki şartlara oranla 
daha yoğun bir şekilde iyi yanmamış 
hayvan gübresi kullanımı magnezyum 
noksanlık belirtilerinin ortaya çıkmasında 
başlıca etmenlerden biridir. 

• Potasyumlu gübrenin devamlı bir şekilde 
kullanılarak  ortamda potasyum iyonu 
miktarı arttıkça magnezyumun alınım ve 
bitki bünyesindeki fonksiyonları da 
azalmaktadır. 

• Hıyar bitkisinde magnezyum noksanlığının 
ilk belirtileri yaşlı yapraklarda başlar ve 
daha sonra bitkinin daha üst kısmındaki 
yapraklara doğru azalan oranda devam 
eder. 



• Noksanlık belirtileri yaprak ayasının sap
kısmından başlayarak damar aralarından
yaprak kıyısına doğru renk açılması şeklinde
görülür .

• Magnezyum noksanlığı ile potasyum
noksanlığı çoğu zaman birbiri ile
karıştırılabilmektedir. Bu iki noksanlık
belirtisinin en büyük farkı. potasyum
noksanlığı yaprak ucundan ve kıyısından
başlayarak içe doğru ilerlerken, magnezyum
noksanlığı yaprağın sap kısmından ve
damarların yakınından yaprak kıyısına doğru
oluşmasıdır.

• Meyve renginin homojen yapıda olması ve
meyve renginin turşu suyunda uzun süre yeşil
rengini muhafaza etmesi bitkinin yeterli
düzeyde magnezyum ile beslenmesine
bağlıdır.



MANGAN
• Topraklarda yeterli düzeyde mangan bulunmasına rağmen 

özellikle yüksek pH değerli ve organik maddece zengin 
topraklarda yetiştirilen bitkilerde mangan noksanlığına daha 
sık rastlanır. 

• Bir birim pH değerinin yükselmesi ortamdaki yarayışlı Mn 
+2konsantrasyonunu yaklaşık100 kat azaltmaktadır.

• Noksanlığı çoğunlukla magnezyum noksanlığına ve birazda 
çinko noksanlığına benzemektedir.

• Magnezyum noksanlığı yaşlı yapraklarda meydana gelirken 
mangan noksanlığı genç yeni oluşan yapraklarda görülür.

• Hıyar bitkisinin gelişme yavaştır, çiçek tomurcuğu rengi 
sarıya döner ,yapraklarda damarlar önce yeşil kalır sonra 
sararır, damar aralarında renk değişimi görülür bu kısımlarda 
çöküntüler görülerek yaprak pürüzlü hal alır. 

• Gövdede incelme ve boğumlar arasında daralma görülür. 
Hıyar bitkisinin yapraklarında renk değişimine paralel olarak 
yapraklarda kıvrıma meydana gelirse bitki iki üç hafta içinde 
kuruyabilir. 



ÇİNKO NOKSANLIĞI
• Özellikle 7,5 pH değerinin üzerinde bulunan topraklarda çinkonun 

alınabilir formda bulunması ve bitkiler tarafından alınması minimum 
düzeye iner. 

• Fosforda olduğu gibi toprak sıcaklığının azalması çinkonun bitki 
tarafından alınabilirliğini  azaltır. Bunun yanında bitki koruma amaçlı 
olarak toprağa uygulanan bakırlı bileşiklerde çinkonun alınabilirliğini 
azaltır. 

• Bitki bünyesinde hareketliliği az olması nedeni ile noksanlık belirtileri 
bitkinin büyüme noktalarında genç yapraklarında görülür. 

• Çinko noksanlığı yaprakların damar aralarında küçük lekeler halinde 
renk açılması şeklinde görüldüğü gibi yaprak iriliğinin azalması 
şeklinde de görülebilir.

• Hıyar bitkisinin tepe kısmına yakın yerlerde gövdenin boğum araları 
daralır ve bitki boyunda kısalma görülür. 

• Bitkinin köklerinde gelişme azalır, kılcal kök sistemi zayıflar. 
Yaprakların küçülmesi ve kök sistemini etkilemesi verimi olumsuz 
yönde etkiler.



BOR NOKSANLIĞI
• Sera şartlarında yoğun hayvan gübresi kullanımı nedeni ile topraklarda 

bor miktarı düşük değildir. 

• Açıkta yapılan hıyar yetiştiriciliğinde ve topraksız ortam tekniği ile 
yapılan yetiştiricilikte bor noksanlığına daha sık rastlanır. Bor 
elementinin bitkide azlığı kadar fazlalığı da zararlıdır. 

• Bu nedenle özellikle bor miktarının yüksek olmaması arzedilir. 
• Bor noksanlığına tepe tomurcuğunda kuruma, tepe yapraklarda koyu 

yeşil renk ve yaprak dokusu derimsi bir hal alır. 

• Meyvede şekil bozukluğu ve meyve üzerinde boyuna çizgiler halinde sarı 
beyaz renk değişimi meydana gelir.

Toprakta bitkilerce alınabilir bor miktarı 1 ppm' den düşük ise bor 
noksanlığı, 5 ppm'den yüksek ise bor fazlalığı söz konusu 

olabilmektedir 



HASTALIK VE ZARARLILAR



KÜLLEME
• Bitkilerin özellikle yaşlı yapraklarında görülür. 
• Genellikle önce yaprağın üst yüzeyinde parça 

parça, nispeten yuvarlak lekeler belirip sonradan 
bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini, 
yaprak sapını ve gövdeyi kaplar. 

• Yaprakların alt ve üst yüzleri un serpilmiş gibi 
beyaz bir toz tabakası ile kaplıdır.

• Yapraklar kuruyup dökülür.
• Hastalık sadece bitki yapraklarında değil, aynı 

zamanda sürgünlerde ve nadiren meyvelerde de 
görülür. 

• Bitkilerde büyüme durur, çiçek açma veya normal 
bir çiçek oluşumu sağlanamaz. 

• Meyveler lezzetsiz olur.



Kimyasal Mücadele
• İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
• İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafının ilaçla
kaplanması şeklinde olmalıdır.
• Yağıştan sonra ve fazla çiğ bulunduğunda toz kükürt uygulaması yapılmamalıdır,
çünkü çıkabilecek güneş nedeni ile yanıklar meydana gelebilir.
• Genellikle günlük sıcaklık ortalaması 27 °C’nin üstünde ve orantılı nemin de %
50’nin altına düştüğü zamanlarda ilaçlamaya ara verilmeli, şartlar değiştiğinde ise
ilaçlamaya devam edilmelidir.



• Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml  
• Benomyl % 50 WP 40 g
• Carbendazim % 50 WG 50 g 
• Diniconazole 50 g/l EC 30 ml
• Dinocap 350 g/l EC 20 ml 
• Dinocap 475 g/l SC 60 ml 
• Fenarimol 120 g/l EC 10 ml  
• Fenbuconazole 50 g/l EC 100 ml  
• Hexaconazole 50 g/l SC 40 ml 
• Kresoxim-Methyl %50 WG 25 g  
• Kükürt % 80 WP 400 g 

• Myclobutanil 125 g EC 30 ml 
• Penconazole 200 g/l EW 20 ml  
• Thiophanate methyl % 70 WP 40 g 
• Triadimefon % 5 WP 75 g 
• Triadimenol 250 g/l EC 20 ml 
• Triadimenol %1.5+Folpet %70 WP 200 g  
• Triforine 190 g/l EC 100 ml 
• Triadimefon 250g/l EC 50 ml 
• Triflumizole + Cyflufenamid 15 +3.4 WG 15g  
• İmınoctadine tris albesilate % 40 WP 45 g  
• Tetraconazole 100 g/l EC 50 ml 



SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (Sclerotinia sclerotiorum)
Hastalık Belirtisi
• Hastalık bitkilerin fide devresinde kök çürüklüğüne neden olur.
• Daha ileri devredeki bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyvelerde çürümelere neden olur.
• Gelişmiş bitkilerde belirtiler önce kök boğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar.
• Hastalığın ilerlemesi ile kök boğazında veya gövde kısmında bol miktarda ve pamuk 
beyazlığında bir misel tabakası oluşur.
• Zamanla yumaklar şeklinde toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan bir 
halde ikendaha sonra havanın etkisi ile koyu kahverengiden siyahakadar değişen renkler alarak 
sert bir yapıya dönüşürler
• Bu yapılar önce beyaz, sonra pembe, daha sonra da sert ve siyahtır.
• Bazı bitkilerde yaprak diplerinde (marul), bazılarında ise gövdenin öz kısmında (lahana, havuç, 
domates, ayçiçeği) bulunurlar.
• Bu yapılar bulaşmış oldukları toprakta uzun yıllarkalabilir ve yıldan yıla bitkileri hastalandırmayı
sürdürürler.



Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
• Hastalık su tutan, çok rutubetli yerlerde geliştiği için böyle yerlerde drenaj ile
toprak suyunun fazlalığını akıtmak gerekir. Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
• Bulaşık alanlarda uzun yıllar münavebe uygulanmalıdır.
• Hasattan sonra kalan artıklar temizlenmeli, toplanıp yakılmalıdır.
• Seralarda sıcaklık ve nem kontrol altında tutulmalı, havalandırma sistemini
devreye sokarak sera nemi azaltılmalıdır. Ürünlerin depoda zarar görmesini
önlemek için depoya alınan ürünün ıslak olmamasına özen gösterilmeli ve depo
nemi hastalığın gelişme gösteremeyeceği oranda tutulmalıdır.



Meyvede çürümeler



MİLDİYÖ HASTALIĞI (Pseudoperonospora cubensis)
Hastalık Belirtisi
• Hastalık yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil 
veya sarımsı lekelerle kendini belli eder. Hastalık 
ilerledikçe bu lekeler koyulaşır.
• Yaprağın alt yüzünde ve bu lekelerin tam 
altında gri veya menekşe renginde küf tabakası 
oluşur.
• Hastalığın şiddetine göre bitkideki hastalıklı 
yapraklar sararıp, kahverengine döner, önce yaşlı 
yapraklar, bir süre sonra da taze ve genç 
yapraklar kurur ve bitki tamamen ölür.
• Orantılı nemin yüksek olduğu üretim 
alanlarında ekonomik seviyede ürün kaybına 
neden olabilir.
• Hastalık için en uygun koşullar 20–22 0C sıcaklık 
ve % 90 orantılı nemdir.





Kültürel Önlemler
• Sık dikim yapılmamalı, yapılmış ise 
zamanında gerekli seyreltme 
yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
• İlaçlamaya çevrede ilk mildiyö
belirtileri görüldüğünde başlanır.
• İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim 
koşullarına göre 7–10 gün aralıklarla
sürdürülür.
• İlaçlamaların bitkinin her tarafını, 
özellikle de yaprak altlarını kaplayacak 
şekilde yapılması gerekmektedir.







• Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml 

• Bakırkompleksi+Mancozeb %21+%20 WP250 g
• Chlorothalonil % 75 WP200 g
• Chlorothalonil 500 g/l FL 250 ml 

• Chlorathalonil 450 g/l +Carbendazim 100 g/lSC 200 ml
• Cymoxanil % 50 WP 50 g 
• Cymoxanil % 5 + Mancozeb % 45 WP 300 g 

• Cymoxanil % 4 + Mancozeb % 46.5WP 300g 
• Cymoxanil % 4.8 + Metiram %57 WG 200 g 
• Cymoxanil % 6 + Propineb % 70 WP 200 g 

• Dimethomorph % 9 + Mancozeb % 60 WP 200 g 
• Famoxadone + Cymoxanil %22.5 +%30DF  40 g
• Famoxadone %6.25+Mancozeb % 62.50 DF 120 

• Folpet +Triadimenol 70+ 1,5 % WP 200 g 

• Folpet % 50 WP   350 g

• Fosetyl-Al % 80 WP/WG 200 g
• Fosetyl-Al %35 +Mancozeb %35 WG 350 g
• Iprovalicarb % 5.5 +Propineb % 61.3 WP 225 g

• Mancozeb % 80 WP 200 g 
• Maneb % 80 WP 170 g 
• Metalaxyl % 8 +Mancozeb % 64WP250 g 

• Metonistrobin 200 g/lSC60 ml
• Oxadixyl %8 +Cymoxanil %3.2 +Mancozeb %56WP 250 g
• Metalaxyl % 4 +Mancozeb % 64WP/WG 250 g 

• Propamocarb hidroklorit 722 g/l EC 250 ml 
• Propineb % 70 WP 200 g Pyraclostrobin %5 + Metiram 

%55 WG 250 g
• Phosphorous acid 400 g/ lSL 400 ml

• Folpet % 80 WG 200 g 



KARPUZ BAKTERİYEL MEYVE LEKESİ 
(Acidovorax avenae subsp.)

Hastalığın belirtileri 
• Hastalık fide, yaprak ve meyvede zarar yapar. fidelerdeki ilk belirtiler, 

yapraklarının alt yüzeyinde su emmiş görünümlü lekeler şeklinde görülür. Bu 
lekeler zamanla genişleyerek fidenin ölümüne neden olabilir. 

• Tarlada, bitkinin yapraklarında az sayıda lekeler görülür. Bu lekeler hafif köşeli, 
genellikle açık kahverengiden kırmızımsı kahverengiye kadar değişen 
renklerdedir. Yaprak altından bakıldığında, özellikle nemli havalarda lekeler su 
emmiş görünümlüdür. Az sayıda oluşan bu lekeler genelde iyi ayırt edilemez ve 
diğer faktörlerin oluşturduğu belirtilerle karıştırılabilir. Yaprak lekeleri yaprak 
dökümüne neden olmaz, ancak meyve enfeksiyonu için kaynak oluşturur.



• Hastalığın en tipik belirtisi meyve yüzeyinde oluşan koyu zeytin yeşili renkteki iri 
lekelerdir. İki-üç haftalık meyveler hastalığa karşı daha duyarlıdır. Meyve lekeleri 
ilk önce küçük, su emmiş görünümlü alanlar olarak ortaya çıkar. Başlangıçta 
1cm’den küçük olan bu lekeler 7-10 gün içinde meyve yüzeyinin tümünü kaplar. 
Lezyonlar ilerleyip büyüdükçe çatlaklar oluşur, buradan amber sarısı veya kremsi 
beyaz renkte bir bakteriyel akıntı gözlenir. Meyve lezyonları meyve etinde de 
görülür, bu durumda bakteri tohuma bulaşır. Bu şekilde hasta karpuz meyveleri, 
sekonder olarak diğer mikroorganizmaların saldırısına uğrar ve çürüme görülür. 
Meyve lekeleri hızla büyüyerek hasattan birkaç hafta önce şiddetlenir ve ürünün 
pazar değerini yok eder













Mücadelesi 
Hastalığın yayılışının engellenmesi ve mücadelesi amacıyla karantina 
önlemleri alınmalıdır. 

Kültürel Önlemler
• Hastalıktan ari, sertifikalı tohum ve fide kullanılmalıdır.
• Yağmurlama sulama yerine damla sulama tercih edilmelidir.
• Bakım işlemleri sırasında fidelerin yaralanmamasına özen gösterilmelidir.
• Fidelik ve tarlada hasta bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
• Hastalığın görüldüğü alanlarda en az 4 yıl süreyle kabakgil, özellikle karpuz
üretimi yapılmamalı ve bu alanlarda kendiliğinden gelişen bitkiler ve yabancı otlar
yok edilmelidir.
• Tarla veya serada kullanılan aletler, viyoller, toprak işleme aletlerinin ve traktör
tekerleklerinin ve % 10’luk sodyum hipokloritle (çamaşır suyu) yıkanarak
dezenfekte edilmelidir.



Kimyasal Mücadele 
• Tarlada hastalık görüldüğünde yada fidelerden gelme şüphesi varsa dikimden 

hemen sonra 7-10 gün ara ile bakır hidroksitli preparatlar kullanılmalıdır.
• Tarlada ilk erkek çiçeklenme başlangıcında bakır hidroksir ile ilaçlamalara başlanır, 

kullanılan preparatın etki süresi göz önünde bulundurularak meyve 
olgunlaşıncaya kadar ilaçlamalara devam edilir.



KAVUN KARPUZDA ANTRAKNOZ HASTALIĞI 
(Coletotrichum lagenarium) 

Hastalık Belirtisi 
• Antraknoz yapraklarda esmer veya siyaha yuvarlağa yakın gayri muntazam lekeler 
halinde belirir. 
• Lekeler birleşip büyürler, buruşup parçalanırlar tüm yaprak hatta bütün bitki 
kuruyarak ölebilir. 
• Yaprak sapları üzerinde uzunumsu, esmer hafif çökük lekeler meydana gelir. 
• Meyvelerde 1–2 mm çapında büyük daire bazen da gayri muntazam çökük lekeler 
oluşturur. Daha sonra kavuniçi renk alması ile tanınır. 
• Bu mantar Haziran, Temmuz ayları yağışlı geçen yılarda salgın yaparak önemli 
seviyede ürün kaybına neden olur 









Mücadele Yöntemleri 
Kültürel Önlemler 
• Tohumluk hastalığın görülmediği tarla veya bölgelerden alınmalı 
• En az 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı 
• Tarladaki hastalıklı bitki artıkları imha edilmeli 
• Hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde dayanıklı tohum kullanılmalıdır. 
Kimyasal Önlemler 
• Maneb % 80 WP 200 g / 100 l suya 
• Mancozeb %80 WP 200g /100 l suya 
• Propineb 70 % WP 200g / 100 l suya 
• Thiram 80 % WP 300g/ 100 kg tohuma -



KARPUZDA ALTERNARYA YAPRAK YANIKLIĞI 
(Alternaria cucumerina Elliott)
Hastalık Belirtileri 
• Yapraktaki ilk belirtiler, daha yaşlı yapraklarda görülür. 
• Lekeler başlangıçta açık yeşil veya sarı haleli sarımsı kahverengi, küçük (0.5 mm 
çapında), genişledikçe konsantrik görünümlü kahverengi nekrotik alanlar oluşur . 
• Lekeler birleşerek yaprak yüzeyini kaplar, yaprak ölür, güneşten zarar gören 
meyvenin kalite ve kantitesi bozulur. 
• Hastalık yağmurlama sulama yapılan karpuz tarlalarında sorun olabilmek-tedir.







Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler 
• Kabakgillerden sonra en az 2 yıllık rotasyon uygulanmalıdır. 
• Rotasyon pratik değilse hasattan sonra bitki artıkları toplanmalı veya derine 
gömülmelidir. 
• Yaprak ıslaklığı süresinin uzamasına engel olmak için üstten sulamadan 
kaçınılmalıdır. 
Kimyasal Mücadele 
• Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk 

belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları 
ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir



Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları 

• Iminoctadine trisalbesilate % 40 WP 75 g 
• Trifloxystrobin % 50 WG 20 g 3 
• Metiram % 55 +Pyraclostrobin 5 % WG 200 g (Karpuz -sera) 
• Cymoxanil+Metiram 4.8+57 % WG 200 g 14 
• Famoxadone + Cymoxanil %22.5 + %30 WG 40 g (Domates-sera) 
• Propiconazole 150 g/l + Difenconazole 150 g/l EC 50 ml (Karpuz)
• Propineb + Cymoxanil %70+%6 WP 200 g 
• Bakıroksiklorür + Cymoxanil %39,75+%4,2 DF 200 g 



KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI
(Phytophthora capsici)

Hastalık Belirtisi
• Hastalık bitkinin değişik dönemlerinde ve organlarında görülebilir.

• Fideliklerde erken dönemde bitkiler hastalandığında çökerten belirtileri meydana gelir.
• Hastalığın tipik belirtileri ve asıl zararı fidelerin seraya dikilip gelişmeye başladığı dönemde görülür.
• Bitkiler incelendiğinde kök boğazını kuşak gibi saran ve başlangıçta koyu yeşil, ileri dönemlerde ise kahverengimsi 
siyaha dönüşen bir renk değişiminin olduğu görülür.

• Enfeksiyonun zamanla kök bölgesine de ulaşması durumunda kök kabuğu kahverengi bir renk alarak çürür.
• Normal sulama ve bakım işlemi yapılsa da bitkiler kendini toparlayamaz.
• Enfeksiyonun erken dönemde ve yoğun olarak görüldüğü bitkilerden ürün almak mümkün değildir.

• Daha ileri dönemlerde hastalanan bitkilerden oluşan meyvelerin pazar değeri çok düşük olur.









Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler
• Fide yetiştiriciliği yapılırken genel bir kontrol prensibi olarak tohumlar hastalıksız, sağlıklı 
bitkilerden sağlanmalıdır.
• Fidelikler hastalıksız, temiz yerlerde kurulmalıdır. Fideler aşırı sulanmamalı, sık sık 
havalandırılmalıdır.
• Dikim karık usulü yapılmalıdır. Fideler karık sırtına dikilmelidir. Mümkün olduğunca her 
karık ayrı ayrı sulanmalıdır.
• Bitkilere dengesiz gübreleme yapmamalı, özellikle aşırı azotlu gübre verilmemelidir.
• Hastalıklı bitkiler sökülüp imha edilmeli, hasat sonrasında da ayni işlem tekrarlanmalıdır.
• Kimyasal Mücadele
• • İlaçlı mücadelesi yoktur.



KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARI

• Pythium spp. : Toprakta yaşar. 
• Rhizoctonia spp. : Toprakta yaşayan ve tohumla da taşınabilen bir 

fungustur. 
• Fusarium spp. : Toprak ve tohumla taşınabilen bir fungustur. 
• Alternaria spp. : Hastalıklı bitki artıklarıyla ve tohumla taşınan bir 

fungustur. 
• Sclerotinia spp.:  Toprakta yaşayan bir fungustur.
• Phytophthora spp.:  Kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve toprakta 

geçiren bir fungustur.



KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ
Yaşayış :
• Kök çürüklüğü fide devresinde görülen bir hastalıktır. Aynı zamanda çıkıştan 

önce de zarar meydana gelebilir .
• Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından 

itibaren yattıkları görülür .
• Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonucu 

fidelikte ocaklar halinde boşluklar meydana gelir. 
• Fidelik koşulları uygun olduğu takdirde, hastalık, fidelerin tamamen tahrip 

olmasına sebep olabilir. 
• Hastalık yurdumuzda fide üretilen bütün alanlara yayılmış durumdadır.



Kültürel Önlemler :
• Zarar görülen fideliklerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra yeniden fidelik 

toprağı hazırlanıp konmalı

• Tohum ekimi sık olmamalı

• Hastalıklı fideler ayıklanmalı

• Fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı

• Fazla sulamadan kaçınılmalı

• Gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli

• Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı

• Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgarları tutmayan yerlerde kurulmalıdır.





Etken Madde Formülasyon Miktar
Bakır oksiklorid % 50 WP 500 g (fidelik ilaçlaması)
Benomyl % 50 WP 100 g
Bordo bulamacı SIVI 500+1000 g (fidelik ilaçlaması)
Captan % 50 WP 250 g/(fidelik ilaçlaması)
Captan + PCNB %10 +10 TOZ 40 g/m2 ye (toprak ilaçlaması)
Etridiciazole + PCNB 70 + 250 g/l EC 10 ml

Formaldehit 400 g/l EM 4 l/m2 ye 150 ml mahlül toprak ilaçlaması

Hymexazol 360 g/l SC 150 ml
Hymexazol 360 g/l EC 300 ml
Mancozeb % 80 WP 200 g/ 100 kg tohuma
Maneb % 80 WP 200 g/ 100 kg tohuma
Maneb % 80 WP 250 g (fidelik ilaçlaması)
Maneb % 80 WP 100 g
Methyl Bromide % 98 GAZ 60 g/m2 ye (toprak ilaçlaması)
PCNB % 18 TOZ 35 g/m2 ye (toprak ilaçlaması)
PCNB % 18 TOZ 60 g/m2 'ye
Propineb % 70 WP 250 g (fidelik ilaçlaması)
Propineb % 70 WP 200 g/da
Thiram % 80 WP 200 g/100 kg tohuma
Thiram % 80 WP 200 g
Tolclofos Methyl % 50 WP 100 g
Trichoderma horzianum % 25 WP 8 g/ 1 kg tohuma (domates)
Trigoderma Harzianum 10g/m2 tavsiye



HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ
(Pseudomonas syringae pv.lachrymans)

Hastalık Belirtisi
• Çenek yapraklarda şeffaf, düzensiz, yağ lekeleri oluşur. 
• Gerçek yapraklarda ise damarlarla sınırlanmış, köşeli, zamanla delinen yağ lekeleri 

görülür.
• Yaprakların alt yüzeyinde sabahın erken saatlerinde bakteriyel akıntı 

görüldüğünden hastalığa gözyaşı hastalığı da denmektedir.
• Meyvelerde küçük, yuvarlak, hafifçe çökük, sarı lekeler oluşur. Zamanla bu 

meyvelerde çürüme meydana gelir.







Bulaşma Yolları
• Bulaşık tohumlar hastalığın bulaşmasını sağlar.
• Toprakta kalan hastalıklı bitki artıkları da bulaşmayı gerçekleştirir.
• Hastalığın yayılmasında sulama suyu da etkilidir

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler
• Temiz tohum kullanılmalıdır.
• Hastalıklı bitki artıkları seralardan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
• Hastalığın görüldüğü seralarda en az 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalıdır.



Kimyasal Mücadele
• Yeşil aksam ilaçlamaları hastalık görülmeden ya da az sayıda bitkide lekeye 
rastlanıldığında koruyucu olarak yapılır. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin 
ilaçlanmasına özen gösterilmeli, ilaçlamalar 10 gün ara ile en az 3 uygulama olarak 
yapılmalıdır
• Bakır oksiklorid % 50 WP 300 g 
• Maneb % 80 WP 200 g 



HIYAR MOZAİK HASTALIĞI
(Cucumber mosaic cucumovirus- CMV)



• Hastalığın ilk belirtisi 
yapraklarda damarlar arasında 
küçük sarı yeşil lekeler şeklinde 
görülür.

• Bu ilk belirtilerden sonra 
bitkinin tümünde şiddetli bir 
mozaik (sarı-yeşil lekelenme) 
meydana gelir.

• Daha ileri dönemde damarlar 
arasındaki koyu yeşil alanlarda 
kabarcıklaşma başlar



• Bitkide bodurluk ve yapraklarda deformasyon 
oluşur.

• Bitkide kol atma yavaşlar.





• Meyvelerde ise koyu yeşil renkli lekelerle 
birbirine karışmış açık sarımsı-yeşil lekeler 
oluşur. 

• Koyu yeşil kısımlarda genellikle siğil benzeri 
çıkıntılar veya kabartılar gelişir.

• Meyvelerde şekil bozuklukları oluşur



Kültürel Önlemler
• Yaprak bitleri ile mücadele edilmelidir.
• Hastalıklı bitkiler imha edilmelidir.
• Üretim alanında bakım işlemleri sırasında eller ve aletler % 1’lik 
formaldehit, % 10 ‘luk trisodyum fosfat ya da çamaşır suyu ile dezenfekte 
edilmelidir.
• Tarla yabancı otlardan temizlenmelidir.
• Dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.
• Hastalıklı bitkilerden tohum alınmamalıdır.
• Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.



KARPUZ MOZAİK HASTALIĞI
(Watermelon mosaic 2 potyvirus- WMV-2)

Hastalık Belirtisi
•  Kabakgillerde   yapraklarda düzgün, yeşil ile koyu yeşil bir mozaik ya da 
beneklenme görülebilir.
• Yapraklarda damar bantlaşması meydana gelir.
• Daha ileri dönemde damarlar arasındaki koyu yeşil alanlarda kabarcıklaşma 
başlar.
• Bitkide bodurluk ve yapraklarda deformasyon oluşur.
• Meyvelerde renk değişimleri ortaya çıkmakta ve açık yeşil renkte lekeler veya 
çıkıntılar meydana gelmektedir
• Meyvelerde şekil bozuklukları oluşur







KABAK MOZAİK HASTALIĞI
(Squash mosaic comovirus-SqMV)
Hastalık belirtisi
• Belirtiler genç bitkilerde daha şiddetli görülür. İlk ya da ikinci gerçek yapraklar üzerinde 
görülür.
• Yapraklarda klorotik sarı lekeler, koyu yeşil damar bantlaşması ve deformasyon görülür .
• Yapraklarda kabarcıklar ve deformasyon oluşur.
• Damar aralarındaki alanlarda daralmalar ortaya çıkar.
• Meyvelerde renk bozulması, yüzeyde kabarıklık ve şekil bozukluğu görülür.
Bulaşma Yolları
• Tohumla taşınır.
• Karpuz telli böceği virüsün vektörüdür.
• Virüs mekanik olarak da taşınmaktadır







KABAK SARI MOZAİK HASTALIĞI
(Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV)

Hastalık Belirtisi
• Başlangıçta kabakgil yapraklarında, sarı mozaik, nekroz ve kısmen şekil bozukluğu 
meydana gelir .
• Bitkinin tümünde mozaik, damar bantlaşması, yaprak deformasyonu ve bodurluk 
görülür.
• Yapraklar parçalı bir hal alır, iplikleşir, boğum araları kısalıp kalınlaşır.
• Meyveler küçük kalır, şekli bozulur, sivilce benzeri şişkinlikler, yeşil benekler 
oluşur.







BEYAZSİNEK
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)
• Ergin beyaz sineklere genellikle, bitkinin üst kısmında ve yumurta bıraktıkları taze 

yaprakların alt kısımlarında rastlanır. 
• Enfekte olmuş bitkiler sarsıldığı zaman, ergin sinekler önce uçarlar, sonra 

yaprakların alt kısımlarına dönerler.
• Larvalar, taze yaprakların alt kısımlarında bulunurlar, pupalar en yaşlı yapraklarda 

bulunurlar. 
• Bemisia tabaci larvaları hem taze ve hemde yaşlı yapraklar üzerinde oluşabilirler.
• Yılda 9-15 döl verirler.









Zarar Şekli
• Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek beslenirler.
• Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir. Bilhassa büyük larvalar, beslenme

esnasında üstünde küflerin geliştiği basura salgılarlar. Zararlı beslenme sırasında
tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir tabaka oluşur ve bu
kısımlar özümleme yapamaz.Bu nedenle bitki zayıflar verim ve kalite düşer.

• Sebzelerde önemli bazı virüs hastalıklarının taşıyıcılığını yaparlar



Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler
• Beyazsinek kışı yabancıotlar üzerinde geçirmektedir.
• Bu nedenle hasattan sonra tarla ve sera çevresindeki yabancıotlar doğal 

düşmanlar açısından incelenerek buna göre yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
• Yeterince sulama ve gübreleme yapılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
• Yaprak başına 5 adet larva+pupa olduğunda ilaçlama yapılır.



Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)

Acetamiprid %20 SP 30 g (tarla)
30 g (sera) 3

Chlorpyrifos ethyl 480 g/l EC 200 ml 7
Cypermethrin 200 g/l EC 40 ml 7
Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml 7
Deltamethrin 25 g/l EC 100 ml 3
Fenpropathrin, 185 g/l EC 100 ml 7

Imidacloprid 350g/l SC 100 ml (serada damla sulama) 7

Lambda cyhalothrin+ Buprofezin 
20+100 g/l EC 300 ml 7

Oxamyl, 100 g/l SL 6 lt (serada damla sulama) 3

Oxamyl, 240 g /l SL 2.5 lt (damla sulama) 3

Pirimiphos-methyl, 500 g/l EC 200 ml 3

Pyridaben %20 WP 100 g 3
Pyriproxyfen 50g/l EC 100 ml (örtüaltI) 1

Thiamethoxam, 240 g/l SC 100 ml (serada damla sulama) 7

Pymetrozine %50 WG 30 g/l 3
Beauveria Bassiana SC 125 ml -
Pyroxyfen 100g/l EC 50 ml (sera) 1



SEBZELERDE THRİPSLER
Tütün thripsi (Thrips tabaci)
Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis)





Biyolojisi
• Tripsler; yumurta, iki larva aşaması, pre-pupa ve pupa aşaması ve ergin aşaması olarak 

adlandırılan 6 aşamadan geçerler. 
• Ergin tripsler, yumurta bıraktıkları yapraklarda ve çiçeklerde görülürler. 
• Yumurtlamanın olduğu biber yapraklarında şişkin şekilde deformasyonlar kolayca 

tanımlanabilir, hıyarda ve diğer bitkilerde bu deformasyonların görülmesi zordur.
• Larvalar tümüyle bitkilerin alt kısımları üzerinde beslenirler ve son derece hareketlidirler. 
• Pupa evresini, Echinothrips americanus hariç toprakta geçirir. Bu tür yaprağın alt kısmında pupa 

evresini geçirir.





Zarar Şekli

• Thripsler, yaprak yüzeyindeki hücreleri emerek ve delerek bitkiye zarar 
verebilirler. Bu yapraklar üzerinde gümüş-gri noktalar, koyu yeşilli (dışkılar) 
noktaların oluşmasına neden olur ve bitkinin üretimini düşürür. Yüksek 
enfeksiyonda yaprak yapısı bozulabilir.

• Thripslerin taşıdığı en önemli virüs domates lekeli solgunluk virüsüdür (TSWV). 
Frankliniella occidentalis, Akdeniz ülkelerinde birçok zarara sebebiyet veren bu 
virüsün en büyük taşıyıcısıdır.





Kimyasal Mücadele
• Küçük yapraklı bitkilerde bitki başına 10 thrips ergin+larva, büyük yapraklı bitkilerde bitki
başına 20 thrips ergin+larva veya bir çiçekte 5 thrips olduğunda mücadele yapılır

• Azadirachtin A 40 g/l EC 125 ml(Hıyarda çiçek tripsi (sera) 
• Spinosad SC 480 g/l SC 20 ml(Biber Sera)  
• Spinosad SC 240 g/l SC 40 ml(bibersera-çiçek tripsi)  
• Formetanate 500 g/kg WP 100 g 
• %7,16 Beauveria bassiana ATCC 74040 Irkı (Min.2.3x10 7 cfu/ml) 150 ml(Sera)  
• Pirimicarb, % 50 WP 50 g 
• Deltamethrin, 25 g/l EC 50 ml 



Zarar Şekli
• Bitki özsuyunu emerek beslenirler.
• Beslendikleri yapraklarda ve taze sürgünlerde kıvrılmalar ve şekil bozuklukları 
oluşur.
• Salgıladıkları tatlı madde yaprağı kaplar, üzerinde mantarlar gelişerek yaprak 
kararır.
• Bitkilerde verim azalır ve kalite bozulur.
• Virüs hastalıklarını taşır ve sağlıklı bitkilere bulaştırırlar.

YAPRAKBİTLERİ
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)  Bakla yaprakbiti (Aphis fabae)
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbiae







Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
• Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancıotlar imha edilmelidir
Kimyasal Mücadele
• Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet
ve daha fazla Yaprakbiti olduğunda ilaçlama yapılır



Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)

Azadirachtin 10 g/l EC 300 ml (elmada) 3

Beta cyfluthrin 25g/l EC 30 ml (A.pomi) 14

Bifenthrin 100 g/l EC 50 ml (şeftali) 21

Carbosulfan 250 g/l EC 125 ml (A.pomi) 14

Chlorpyrifos-ethyl 480g/l EC 150 ml 28

Diazinon 185 g/l EC 200 ml 21

Diazinon 630 g/l EC 75 ml 14

Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml 3

Dimethoate 400 g/l EC 100 ml 7

Fenitrothion 550 g/l EC 100 ml 14

Fenthion 525 g/l EC 150 ml 21

Imidacloprid 350 g/l SC 20 ml (elma ve şeftali) 14

Malathion 190 g/l EC 400 ml 7

Malathion 650 g/l EC 125 ml 7

Malathion % 25 WP 300 g 7

Methidathion 426 g/l EC 75 ml 21

Omethoate 565 g/l SL 125 ml 21



YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ
Liriomyza trifolii



Erginlerin zararı : 
• Erginler beslenme ve yumurta 

bırakmak için ovipozitörleri (yumurta 
bırakma boruları) ile yapraklarda 
küçük yaralar açarlar. 

• Bu yaralar üzerinde erkek ve dişi 
sinekler beslenir. Bu beslenme 
yararları (delikleri ya da küçük 
oyuklar) geniş oranda doku 
bozulmasına yol açmaktadır.

• Bu zararlanmalar nedeniyle bitkinin 
fotosentez yapması engellenmekte ve 
sonuçta önemli ölçüde verim ve kalite 
kaybı meydana gelmektedir.





• Larvaların zararı : Asıl zarar larvalar 
tarafından yapılmaktadır. Yumurtadan 
çıkan larva yaprak epidermisinde beslenme 
yoluyla galeriler açarak zarar yapar. 

• Yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda 
bu galeriler birleşerek bütün yaprak alanını 
kaplamaktadır.

• Daha sonra zarar görmüş bölgeler sararıp 
kurur ve ileri aşamada yaprakların 
dökülmesine, tomurcuk ve çiçek gözlerinin 
düşmesine neden olurlar. 



Kimyasal İlaçlar

• Flufenoxuron 50g/l DC   200 ml (Hıyar)
• Oxamyl 100 g/l SL 6 lt (Hıyarda damla sulama sera)
• Abamectin 18 g/lEC 25 ml
• Chlorfenapyr 360 g/l SC 40 ml (hıyarda)
• Cyromazine %75 WP 20 g/da
• Flufenoxuron 50 g/l DC 200 ml (hıyarda)
• Spinosad 480 g/l EC 25 ml + 125 ml triona (serada)
• Thiocyclam hydrogen oxalate %50 SP 50 g (domates/patlıcan)



KARPUZ TELLİBÖCEĞİ 
(Henosepilachna elaterii)

• Erginleri 7-9 mm boyunda şekil ve renk 
olarak Yedi noktalı gelinböceği 
(Coccinella septempunctata)’ni
benzemektedir. 

• Gelin böceğinden daha iri ve bakır 
kırmızısı rengindedir. Kanatlarının 
üzerinde toplam 12 adet siyah leke 
bulunur. 



• Erginler kışı, yaşadığı bitki artıkları 
arasında veya korunaklı yerlerde tek tek 
ya da gruplar halinde uyku durumunda 
geçirirler. İlkbaharda havalar ısındığında 
harekete geçerler. 

• Mart-nisan aylarında Eşek hıyarı 
(Ecbalium sp.) üzerinde beslenen 
erginler, mayıs-haziran aylarında kültür 
bitkilerine geçerler. 

• Dişiler konukçu bitkinin yapraklarının 
altına 2-50 adetlik kümeler halinde 
yumurta bırakırlar. 



Zarar Şekli

• Erginleri yaprak, çiçek, meyve, meyve gözlerinde ve genç sürgünlerde zarar yapar. 
Yapraklarda beslenmeleri sonucu delikler oluşur. Yaprak ve sürgün kurumaları 
görülür. 

• Erken fide dönemindeki zararı fazla olursa fide dikimi yenilenir. Ergin ayrıca Kabak 
mozaik virüsü (Squash mosaic virus)’nün vektörüdür. 
• Larvalar yapraklarda zarar yapar. Larvaların yapraklarda beslenmesi sonucu dantel 
şeklinde bir görünüm oluşur. 
• Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır





Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler 
• Zararlının popülasyonunu azaltmak amacıyla mayıs ayından itibaren tarla 
kontrolleri yapılarak görülen ergin, larva ve yumurta bırakılmış yapraklar toplanarak 
imha edilir. 
• Hasattan sonra ise zararlıyla bulaşık sahalardaki bitki artıkları toplanıp imha 
edilmelidir. 
Kimyasal Mücadele 
• Mayıs ayı ortalarından itibaren kavun, karpuz, hıyar, kabak gibi bitkiler üzerinde 
ergin, yumurta ve larvaları aranır. 1 da alanda, 3 farklı sırada 30 m mesafe boyunca 
bulunan bitkiler kontrol edilir. 15 bitkinin bulaşık olması durumunda ilaçlama yapılır. 
Mücadeleye yönelik eşik belirleme sayımları birer hafta ara ile iki defa 
tekrarlanmalıdır.



KAVUN KIZIL BÖCEĞİ 
(Rhaphidopalpa foveicollis)

Zarar Şekli 
• Kavun kızılböceği’nin hem ergini ve hem de larvası zararlıdır. 
• Erginleri genç bitkilerin yaprak, sürgün ve çiçekleri üzerinde beslenirler ve 
yaprakları kalbur gibi delik deşik ederler. 
• Larvaların zararı ise köklerdedir. Bitkilerin ana ve yan köklerini delerek tahrip 
ederler.







Mücadele Yöntemleri 
Kültürel Önlemler 
• Tarlada sonbahar veya erken ilkbaharda derin sürüm yapılması kışı geçirmek 
üzere bitki artıkları veya toprakta bulunan erginlerin yok edilmesi bakımından 
oldukça yararlıdır. 
Kimyasal Mücadele 
• Kavun kızılböceğinin ergin ve larvaları için mücadele ayrı ayrı yapılır. 
• Tarlanın köşegenleri istikametinde 100 adet bitkinin yeşil aksamında ergin aranır. 
Bitki başına 1-2 ergin görüldüğünde ergin mücadelesi yapılır.
• Larvalar için, aynı şekilde tarlanın köşegenleri istikametinde gidilerek tarla kontrol 

edilir. Solmuş bitkilerin kök boğazı ve civarı ile köklerinde larva aranır. Tarla 
kontrollerinde % 2 oranında bulaşıklık saptanırsa larva mücadelesi yapılır.

• İlaçlı mücadelede malathion kullanılır.



KAVUN SİNEĞİ 
(Myiopardalis pardalina)
Zarar Şekli 
• Larvalar çekirdek evini delmesi sonucunda zarar gören kısım, larva pislikleri ile 

dolarak koyu kahverengi bir görünüm oluşturur. 
• Kokuşma neticesi tat ve aromanın bozulmasına neden olur. 
• Çıkış deliklerinden bulaşan saprofit mantarlar kavuna yerleşerek çürümelere 

neden olur. 
• Karpuzlardaki zarar kavunlardakinden daha farklıdır. Larva beslendikleri kabuk 

kısmındaki dokular gelişemediği için meyvenin dış görünüşü eğri büğrü şekilsiz bir 
hal alır. Etli kısımda zarar gören dokular ise düğüm halinde ve çok serttir. 

• Zararlının özellikle acur ve kavunlarda yol açtığı verim kayıpları ekonomik açıdan 
önemlidir. Kavun sineği Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve 
Bölgelerinde yayılış göstermektedir.





Mücadele Yöntemleri 
Kültürel Önlemler 
• Kurtlanmış meyveler toplanarak derin çukurlara gömülmeli ve üzerine mümkünse 

kireç atıldıktan sonra toprakla kapatılmalıdır. 
• Kavun sineği erginleri günün sıcak saatlerinde gölge yerlere saklandıklarından, 

gölge oluşturacak şekildeki sık dikimden kaçınmalıdır. Tarlada ot temizliğine özen 
göstermelidir. 

• Gölge ve çukur yerlerde kalan meyveler güneşe ve hava akımına maruz kalacak 
şekilde yerleştirilmeli, gölge yapan fazla yapraklar koparılmalıdır.



Kimyasal Mücadele 

• Bir önceki yıl kavun sineği zararı görülmüş alanlardaki kavunlar fındık
büyüklüğünü aldıklarında 1. ilaçlama, bundan 15 gün sonra 2. ilaçlama
yapılmalıdır. Yetiştirme döneminin uzun olduğu yörelerde 3. ilaçlama gerekebilir.

• Van ili yöresinde kavunlar portakal iriliğini aldığında toprakla örtülmekte ve
zararlının yumurta bırakma şansı ortadan kalktığı için 2. ve 3. ilaçlamalara gerek
kalmamaktadır.



KIRMIZI ÖRÜMCEKLER
Zarar Şekli 
• Kırmızıörümcekler bitkilerin özsuyunu emerek beslenirler. 
• Bitki özsuyu emilen yaprak sararır. 
• Yapraklar kıvrılır, dökülür. 
• Verim %40-60 oranında düşer ve ürün kalitesiz olur. 
• Çeşitli virüs hastalıklarının yayılmasına neden olurlar
Kültürel Önlemler 
• Seraya temiz fideler dikilmeli, 
• Hasattan sonra bitki artıkları tarla ve seradan uzaklaştırılmalı, 
• Ot çapasına önem verilmeli, 
• Gereğinden fazla azotlu gübreler kullanılmamalı, 
• Toprak işlemesi yapılarak kırmızıörümceklerin kışladıkları bitki artıkları toprağa 
gömülmelidir 











Kimyasal Mücadele 
• Küçük yapraklı sebzelerde yaprak başına 3 adet, büyük 
yapraklı sebzelerde 5 adet canlı Kırmızıörümcek 
bulunduğunda ilaçlama yapılır 

• Clofentezine, 500 g/l SC 30 ml 

• Etoxazole, 110g/l SC 25 ml 
• Fenpyroximate, 50 g/l EC 75 ml 
• Propargite, 588 g/l EC 175 ml 

• Spiromesifen, 240 g/l SC 50 ml 
• Malathion, 190 g/l EC 300 ml 
• Malathion, 500g/l EC 100 ml 

• Malathion, 650g/l EC 90 ml 



PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis) 

Zarar Şekli 
• Larvaları sebzelerin yaprak, çiçek ve meyvelerinde beslenir. ·Yaprakları yiyerek 
elek şekline getirirler. 
• Meyveleri delerek iç kısmına girerler. 
• Meyvedeki delikler kuru ve yüzeysel kalır. 
• Kalite ve verim kaybına neden olurlar. 



Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)

Chlorpyriphos-ethyl 480 g/l EC 180 ml 7

Emamectin-benzoate %5 SG 30 g biber-sera 7

Flufenoxuron 50 g/l EC 150 ml biber 28

Indoxacarb %30 WG 17 g sera biber 3

Lufenuron 50g/l EC 30 ml biber 7

Malathion % 25 WP 480 g 7

Malathion 190 g/l EC 600 ml 7

Malathion 500 g/l EC 250 ml 7

Malathion 650 g/l EC 200 ml 7

Teflubenzuron 150 g/l SC 35 ml biber 14
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