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TANIMLAR
Zararlı :Kültür
bitkilerinde
zarar
yapan
böcekleri,
kırmızıörümcekleri, nematodları, fungusları, bakterileri, virüsleri,
yabancı otları, kemirgenleri ve kuşları kapsamaktadır.
Zararlı Yönetimi : Hastalık, zararlı ve yabancı otların popülasyon
yoğunluklarının, ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmesi
için yapılan bütün faaliyetlerdir.
Ekonomik Zarar Seviyesi : Hastalık, zararlı ve yabancı otların,
ekonomik zarara neden olan en düşük popülasyon yoğunluğudur.
Ekonomik Zarar Eşiği : Bir zararlı popülasyonunun çoğalarak,
ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için,
mücadeleye başlamayı gerektiren yoğunluktur.
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BAŞARILI MÜCADELE

DOĞRU TEŞHİS
DOĞRU ZAMANLAMA
DOĞRU İLAÇ VE DOZ
DOĞRU ALET
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• PAMUK ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI,
ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE
ZAMANLARI
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BOZKURTLAR

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: Pamuk 2-4 yapraklı iken tarlalar
sabah erken saatte kontrol edilir. Tarlanın en az 3 ayrı yerinde 2m
sıra uzunluğundaki bitkiler kontrol edilerek ortalama larva sayısı
belirlenir.
• Mücadele Zamanı: Ekimden önce 1m2’de 2 larva veya küme
halindeki yabancı otlarda ortalama 1 larva varsa tohum
ilaçlaması, çıkıştan sonra seyreltilmemiş pamukta 2 metre sıra
uzunluğunda ortalama 1 larva varsa yeşil aksam ilaçlaması yapılır.
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Pamukta Tütün Tripsi

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: 50 dekara kadar olan pamuk tarlası
bir ünite kabul edilir. Temel gelişme döneminde tarla çapraz olarak
2 ayrı yönde gezilerek en az 100 bitki kontrol edilir.
• Mücadele Zamanı: Pamuk fideleri 1-3 gerçek yapraklı oldukları
dönemde, yaprak başına 1 adet nimf veya ergin tespit edildiğinde
kimyasal mücadele yapılmalıdır. Genellikle bir uygulama yeterli
olmaktadır.
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Pamukta Çizgili Yaprakkurdu
(Caradrina)

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite
kabul edilir. 10-15 adımda bir bitki olmak üzere, toplam 25
bitkinin yaprak,tarak,çiçek ve kozaları edilir.
• Mücadele Zamanı: 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış iki
yumurta paketi varsa kimyasal mücadele yapılmalıdır.
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Pamuk Yaprakbiti

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: 50 dekarlık alan bir ünite kabul
edilir. Temel gelişme döneminde bulaşık bitkiler, sonraki
dönemlerde ise her bitkiden 1 üst, 1 orta kısmından olmak
üzere toplam 50 yaprağın alt yüzeyi incelenir.
• Mücadele Zamanı: Fide döneminde seyreltme sonrası %50
bulaşık bitki, koza oluşturma döneminden itibaren ise 25 adet
nimf+ergin/yaprak olduğunda parazitoit ve predatörlerin
yoğunluğu da gözönüne alınarak mücadeleye karar verilmelidir.
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Pamukta Kırmızıörümcekler

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: 50 dekara kadar olan pamuk tarlası
bir ünite kabul edilir. Her ünitede 25 bitkinin 1 üst, 1 orta
kısmından olmak üzere toplam 50 yaprağın alt yüzeyi incelenir.
• Mücadele Zamanı: Yaprak başına T.urticae için 10, T.cinnabarinus
için 5 adet nimf ve ergin tespit edildiğinde kapama; sadece tarla
kenarlarında bulaşma varsa lokal ilaçlamalar yapılmalıdır.
İlaçlamada spesifik akarisitler kullanılmalıdır. İlaçlama aletlerine
yaprakaltı meme setleri ilave edilmelidir.
10

Pamukta Yeşilkurt
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• Örnekleme Zamanı ve Şekli: Pamukta Yeşilkurt genellikle koza
oluşturma döneminden itibaren sorun olan bir zararlı
olduğundan, bu dönemde tarlanın 3 ayrı yerinde 3'er m sıra
uzunluğundaki tüm bitkiler baştan aşağı kontrol edilerek yeşilkurt
yumurta ve larvaları aranır. Kontroller en az haftada bir kez
yapılmalıdır.
• Mücadele Zamanı: 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva
bulunduğunda ilaçlamaya karar verilir.
11

Pamukta Dikenlikurt

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: Pamuğun koza oluşturma
döneminden itibaren kontrollere başlanır. 50 dekar bir ünite
kabul edilir. Her ünitede en az 3 ayrı yerde 3 m’lik sıra
uzunluğundaki tüm bitkiler incelenerek larvalar sayılır veya
kozalardaki % bulaşıklılık oranı kontrol edilir. Kontroller en az
haftada bir kez yapılmalıdır.
• Mücadele Zamanı: 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva
veya açılmaya yakın 4 yumurta varsa; koza sürveyinde ise % 10
bulaşık larva varsa mücadele yapılmalıdır.
12

Pamukta Pembekurt

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: 50 da’lık her ünitenin 5 ayrı
yerinden 25 m’lik sıralarda bulunan rozet çiçekler sayılır. Toplam
rozet çiçek adedi 10 ile çarpılarak 1 da’daki rozet çiçek sayısı
belirlenir. Kozaların 2/3’ünün olgunlaşmasından itibaren, bir
ünitede çapraz yürünerek, rastgele 100 koza toplanır ve
kesilerek içinde larva aranır. Bulaşık kozalar sayılır.
• Mücadele Zamanı: Kimyasal mücadelesi olmadığından
çiçeklenme zamanında dekara 90 rozet çiçek; yeşil koza
döneminde ise bulaşık koza oranı %15 ise kültürel tedbirler ve
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ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Pamukta Tütün Beyazsineği

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: Koza oluşturma döneminden
itibaren kontrollere başlanır. 50 dekar bir ünite kabul edilir. Koza
oluşturma dönemine kadar, tesadüfen seçilen 50 bitkiden 1 üst,1
orta olmak üzere toplam 50 yaprakta; koza oluşturma
döneminde ise 20 bitkiden (1 üst, 1 orta, 1 alt) toplam 60 yaprak
incelenir.
• Ergin sayımı için sabah serinliğinde her bitkiden 2 yaprakta olmak
üzere 100 yapraktaki ergin sayısı belirlenir.
• Mücadele Zamanı: Yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda
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mücadeleye başlanır.

Pamukta Yaprakpireleri

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: Temel gelişme ve koza oluşturma
dönemlerinde kontroller yapılır. 50 dekar bir ünite kabul edilir
Temel gelişme döneminde bulaşık bitkiler, sonraki dönemlerde
ise her bitkiden 1 üst, 1 orta kısmından olmak üzere toplam 50
yaprağın alt yüzeyi incelenir.
• Mücadele Zamanı: Yaprak başına ortalama 10 adet nimf ve ergin
saptandığında mücadele yapılmalıdır.
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Pamukta Pamuk Yaprakkurdu
(Prodenia)

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: Koza oluşturma ve olgunlaşma
dönemlerinde kontroller yapılmalıdır. 50 dekar bir ünite kabul
edilir. Tarla 4 ayrı bölüme ayrılarak her bölümünde 6-7 bitki
olmak üzere toplam 25 bitkinin; yaprak, çiçek ve kozalarında
sayımlar yapılır.
• Mücadele Zamanı: 25 bitkide 2 yumurta paketi/ocak, veya 10
bitkide 5 adet larva belirlendiğinde mücadele yapılmalıdır.
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Pamukta Bitki Tahtakuruları

• Örnekleme Zamanı ve Şekli: Koza oluşturma ve olgunlaşma
döneminden itibaren, generatif organlarda gözle zararlı sayımı ve
atrapla yoğunluk belirlenir.
• Mücadele Zamanı: Doğrudan sayım yönteminde; taraklanma
başlangıcından sonra 100 generatif organda 4 zararlı
bulunduğunda, kozaların % 80’inden fazlasının olgunlaştığı
dönemde ise 20 zararlı bulunduğunda; atrap yönteminde ise
taraklanma başlangıcından sonra 50 atrapta 7 birey, kozaların %
80’inden fazlasının olgunlaştığı dönemde ise 30 birey olması
halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.
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Teşekkürler…

erensedat64@hotmail.com

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
www.dzmae@gthb.gov.tr
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