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DÖNEMLER

KÜLTÜREL ÝÞLEMLER

GÜBRELEME

ENTEGRE MÜCADELE

OCAK

Bu ayda aðaçlarýn 120 cm toprak derinliðine kadar
inen alanýnda, yeterli nemin bulunmasý gerekir.
Budama yapýlmamalýdýr. Soðuk ve dona karþý
koruma yapýlmalýdýr. Aksi takdirde ince dallar
ilkbaharda kuruyabilir.

Ocak ayý gübreleme için uygun deðildir, çünkü
toprak soðuktur. Özellikle azotlu gübrelerin bitki
tarafýndan alýnabilmesi için toprak sýcaklýðý
12°C'nin altýna inmemelidir.

1. Beyaz sinek larvasý (Þubat ayýna da ertelenebilir.) :
» Yazlýk yað
2. Limon faresi :
» Çinko fosfürlü yem meyve içlerine konarak bahçe
içine yerleþtirilir.

ÞUBAT

Kýþ soðuk geçmiþse budamaya baþlanabilir.
Eðer soðuk ve don riski devam ediyorsa budama
ertelenmelidir. Budamada kuru dallar temizlenir,
taç þeklini bozan geliþkin dallar alýnýr. 1. Bahçe
sürülerek (yüzeysel) ot mücadelesi yapýlmaya
baþlanabilir.

Þubat ayý baþýndan itibaren azotlu gübrelerin ilk
programý uygulanabilir (Amonyum sülfat - 30 kg/da).
Ekim-Kasým aylarýnda uygulanmamýþ fosfor ve
potaslý gübrelerle birlikte de verilebilir (Triple S.
Fosfat - 12 kg/da + Potasyum Sülfat - 12 kg/da).
Çiftlik gübreleri uygulamasý da bu ayda yapýlmalýdýr.

1. Beyaz sinek larvasý ve koþnil (akar sorunlarý)
müþterek ilaçlama programý:
» Kýþlýk yað + akarisit
2. Esmer çürüklük (Phytophtora) mücadelesi:
Geç sonbaharda baþlatýlmasý gereken bakýr
uygulamalarýnýn sonuncusu bu / gelecek ay toprak
seviyesinden 2 m yüksekliðe kadar yapýlmalýdýr.

MART

Þubat ayý içinde yapýlamayan uygulamalar (toprak
iþleme, sulama, budama …) sürgün geliþimi
öncesine kadar yapýlmalýdýr.

Azotlu taban gübreleri bu ay içinde yapýlmýþsa
zamanýnda kullanýlamama riskine karþý yapraktan
takviye edilmelidir. Ayrýca önceki sezonda iz
element noksanlýklarý gözlemlenmiþ ise ilk
sürgünlerin oluþmasý ile birlikte ilk püskürtme
yapýlmalýdýr.

1. Turunçgillerde "Uç Kurutan" hastalýðýna dikkat !
Yeni sezonun ilk ilaçlamasý bu ay içinde yapýlmalýdýr.
» Bakýr oksiklorid, Benomyl
2. Kýrmýzý örümcek ve koþnil kontrolü:
Çiçek tomurcuklarý oluþmadan önce ortak kontrol
yapýlmalýdýr.
»Yazlýk yað (1,5 lt/100 lt suya)

NÝSAN

Turunçgillerin çiçeklenme ayýdýr. Çiçekler strese
karþý çok hassastýr. Derin sürümden kaçýnýlmalý ve
toprak nemine dikkat edilmelidir. Mandarin'de
Gibrellin uygulama dönemidir (Meyve tutumunu
arttýrmak amacýyla).

Çiçek dökümlerinin %80'i tamamlandýktan sonra
iz elementli gübrelerin ikinci uygulamasý
yapýlmalýdýr. Gerekli görülürse NPK karýþýmý
yaprak gübrelerinin 2. uygulamasý da çiçek
dökümünden sonra yapýlabilir.

1. Genç sürgünlerde yaprak biti (özellikle nemli
havalarda) mücadelesi:
» Primicarb ve Pymetrozine (30 gr/100 lt su)
2. Yaprak galeri güveleri mücadelesi:
» Abamectin (25 cc/100 lt su), Imidacloprid
(8 cc/aðaç gövde boyamasý)
Çiçek dönemi boyunca ilaçlama tavsiye edilmez.

MAYIS

Yaz sulamasýnýn baþlangýç ayýdýr.(Dekara 3-6 ton)Yetersiz su meyve geliþimini ve kalitesini olumsuz
etkiler,Fazla su da kök boðazý hastalýklarýný arttýrabilir.
Mayýs ayýnda gereksiz kök ve gövde sürgünleri
temizlenmelidir.

Direk topraða verilecek azot(N)'lu gübrelerin 1/3'ü yeni
sürgünlerin oluþtuðu bu dönemde verilir.Nitrat formu
tercih edilmelidir.Ayrýca iz element uygulamasýnýn 2.si
geçen ay yapýlamamýþsa bu ayda yapýlmalýdýr.

1. Yaprak galeri güvesi mücadelesi (aðaçlar sürgün
verdiði sürece haftada bir ilaçlama tekrar edilmelidir).
2. Çeþitli tür koþnillerin kontrolü yapýlmalý (yavru çýkýþýný
takip eden ikinci haftadan itibaren).
3. Unlu bitin gözlemlenmesi gerekir.
4. Hava þartlarýna göre yaprak biti, kýrmýzý örümcek,
thrips kontrolü.

HAZÝRAN

Sulama yönünden en kritik aylardandýr. Toprak
yapýsýna baðlý olarak hafif topraklarda 10 gün,
aðýr topraklarda 30 günde bir yapýlmalýdýr.

Azot (N)'lu gübrelerin uygulamasý verime baþlamýþ
aðaçlar için önemlidir (Yine nitrat - NO3 formunda).

Mayýs ayý içinde tedbir alýnmamýþsa bu ayýn ilk
gününden itibaren alýnmalýdýr (koþnil, kýrmýzý örümcek,
galeri güvesi).
» Yazlýk yað (tam kaplama)

TEMMUZ

Otlanmýþ bahçenin su tüketimi artacaðý için herbisit
uygulamalarýna baþlanmalýdýr.

Bu ayda yetiþkin bahçelerde gübreleme önerilmez.

Pas akarý, kýrmýzý örümcek ve galeri güvesi için
mücadele bu ayda da devam edecektir. Temmuz sýcak
bir ay olduðundan kükürt ve kükürtlü preparatlarýn
kullanýmý riskli olabilir.

AÐUSTOS

Sulama yönünden yine kritik bir aydýr. Ayrýca yeni filiz
verme dönemini de kapsadýðý için önemli bir aydýr.
Ertesi yýlýn gübreleme programýna yön vermek için
yaprak analizlerinin yapýlacaðý en uygun zamandýr.
Ölen aðaçlar için de uygun bir söküm dönemidir.

Yeni geliþen filizlerde iz element noksanlýðý görülebilir.
Genç yapraklar yarý büyüklüklerini geçtikten sonra
Çinko (Zn), Mangan (Mn) uygulamasý yapýlmalýdýr.

1. Otlar için herbisit kullanýmý.
2. Zararlý böcekler için risk devam etmektedir.

EYLÜL

Sulama programý aksatýlmadan sürdürülmeli. Yetersiz
sulama meyvelerin küçük kalmasýna neden olur.
Yaprak analizleri bu ay tamamlanmalýdýr.

Çiftlik gübrelerinin uygulanacaðý en uygun aydýr.

Yazlýk yað uygulamalarýna ay ortasýna kadar devam
edilebilir. Daha fazla kullaným meyve tadýný bozar.
20 Eylül'den itibaren Akdeniz meyve sineði
gözlemlerine baþlanmalýdýr.
» Malathion %25

EKÝM

Kuraklýða karþý sulamaya dikkat edilmeli.
Dip kazan (subsoiler) çekme zamaný (meyve çaðýna
gelmemiþ bahçelerde). Genç fidanlarda don riskine
dikkat. Gibrellic Asit uygulamasý.

Taban gübrelemesi olarak Fosforlu ve Potaslý gübreler
bu ayda uygulanmalýdýr.
» Triple S. Fosfat: 12-14 kg'dekar + Potasyum
Sülfat: 12-14 kg/dekar.
Çiftlik gübreleri uygulamasý da bu ayda yapýlmalýdýr.
Ýz element noksanlýklarý bu ay tamamlanmalýdýr.

1. Akdeniz meyve sineðine dikkat !

Ekim'de yarým kalan iþler (gübreleme, çiftlik
gübrelemesi) bu ay içinde tamamlanmalýdýr.

1. Phytophtora'ya karþý gövde ilaçlamasý
(yerden 2 m'ye kadar):
» Bordo bulamacý (1,5 kg/100 lt su),
Captan (300 g/100 lt su),
Fosethyl-Al (200 g/100 lt su),
P. Permanganat (3 kg/100 lt su ile)
2. Turunçgil dal yanýklýðý (Pseudomonas syringae):
Ýki devre halinde uygulama yapýlmalýdýr. Ýkinci
uygulama birincinin yarý dozunda olmalýdýr

Ekim-Kasým aylarýnda uygulanmamýþ fosfor ve
potaslý gübrelerle birlikte de verilebilir.
» Triple Süper Fosfat (12 kg/dekar)
» Potasyum Sülfat (12 kg/dekar)

1. Phytophtora'ya karþý gövde ilaçlamasý
(yerden 2 m'ye kadar):
» Bordo bulamacý (1,5 kg/100 lt su),
Captan (300 g/100 lt su),
Fosethyl-Al (200 g/100 lt su),
P. Permanganat (3 kg/100 lt su) ile.
2. Turunçgil dal yanýklýðý (Pseudomonas syringae):
2 devre halinde uygulama

KASIM

ARALIK

1. Yabani otlar için herbisit kullanýmý.
Yeþil gübreleme için son ay.

Sonbahar yaðýþlarý yeterli ise sulamaya gerek yoktur.
Ancak kontrol altýnda tutulmalýdýr.

hastalýklar & zararlýlar
AKDENÝZ MEYVE SÝNEÐÝ

ÇÝÇEK GÜVESÝ

KABUKLU KOÞNÝLLER
(KABUKLU BÝTLER)

MUMSU KOÞNÝLLER
UNLU BÝT

EMPOASCA

(Ceratitis capitata)

(Prays citri)

(Aonidiella citrina)

(Planococcus citri)

(Empoasca spp.)

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

EYLÜL AYINDAN ÝTÝBAREN
TURUNÇGÝL ALANLARINDA
GÖRÜLMEYE BAÞLAR.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

NÝSAN AYINDAN ÝTÝBAREN
ÇÝÇEKLER KONTROL
EDÝLMEYE BAÞLANMALIDIR.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

YILIN HER DÖNEMÝNDE
ÜREMEYE DEVAM EDERLER.
SOÐUK DÖNEMDE
GELÝÞMELERÝ YAVAÞLAR.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

MAYIS AYI BAÞINDAN
ÝTÝBAREN GÖRÜLMEYE
BAÞLANIR.

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

Kýþý pup halinde geçirir. Ýlkbaharda
çýkan erginler yumurtalarýný diðer
konukçulara býrakýr ve birkaç neslini o
konukçularda tamamladýktan sonra
Eylül ayýndan itibaren turunçgil
sahalarýna döner.

Erginler yumurtalarýný tomurcuk
halindeki limon çiçeklerine; eðer çiçek
çok ise bir yumurta, az ise birden fazla
olacak þekilde býrakýrlar. Bir diþi 500’e
kadar yumurta býrakabilir.

Bu gruba giren familya ve türlerde
vücut, kabuk görünümünde bir mum
tabakasý ile çevrelenmiþtir. Yumurtalar
bu kabuðun altýnda veya içinde açýlýr.
Anayý terk eden nimfler kendilerine
uygun bir yer seçer ve dokuya
hortumlarýný sokarak sabitlenirler.
Beslenmeye ve ürettikleri mumsu
madde ile örtünmeye baþlarlar. Ayrýca
bu dönemde gömlek deðiþtirerek
bacak ve antenlerini kaybederler.
Diþiler tekrar form deðiþtirerek ergin
hale gelirken, erkekler de bir seri
metamorfoza uðrayarak ergin olurlar.
Diþilerle çiftleþtikten sonra hemen
ölürler. Çiftleþmeden sonra diþilerin
vücut ölçüleri artar ve yumurta
üretmeye baþlarlar. Bu zararlýlarýn tek
konukçusu turunçgiller deðildir. Zeytin,
muz, antep fýstýðý, incir, iðde, nar, dut
gibi daha pek çok konukçusu vardýr.
Bitki özsuyu ile beslenen bu zararlýlar,
beslendikleri aksamda (dal, gövde,
sürgün, meyve, yaprak) aðaçlarý
zayýflatarak meyve kalitesini bozarlar.

Bu gruba giren familya ve türlerde
vücut, kabuk yerine toz veya ipliksi
görünümlü bir mum tabakasý ile
örtülüdür. Bu nedenle bunlara Yalancý
koþnil de denir.

Zararlýnýn erginlerinin turunçgil
meyvelerinin kabuk altýna koyduðu
yumurtalardan çýkan larvalarýn meyve
etinde beslenmesi sonucunda
pazarlanma þansý olmayan bulaþýk
meyveler dökülür. Bir diþi ergin 800’e
kadar yumurta üretebilir. 2-20 gün
arasýnda deðiþen inkübasyon
süresinden sonra yumurtadan çýkan
larvalar çoðunlukla yüksek asit içeren
meyvelerde ölürler. Ancak sað kalan
larvalar yeterli zararý yapar. Larvalarýn
meyve etinde beslenme süresi 10-40
gün arasýnda deðiþir. Larva süresini
tamamlayanlar pup olmak üzere
topraða inerler. Bu þekilde yýlda 4-8
arasýnda döl verirlerse de aslýnda
turunçgillerde son nesilleri önemlidir.

Larvalar çiçeklerin iç kýsýmlarýný
kemirerek meyve baðlamalarýný önler.
Dört gömlek deðiþtirdikten sonra bir
kokon içinde pup olurlar. Puptan çýkan
erginler de yine ayný þekilde zarar
yaparlar. Uygun þartlarda bir yýl içinde
10-11 nesil verebilirler.
Özellikle her mevsim çiçek açan
yediveren cinsi limon aðaçlarý çok
uygun bir konukçudur.

Epidemi yýllarýnda önlem alýnmazsa
özellikle portakal ve mandarinde zarar
oraný %80’lere varabilir. Limon

Unlu bit (P. citri) yumurtalarýndan çýkan
nimfler daha çok meyvelerin tam
kapanmamýþ olan çanak yapraklarý
arasýnda ve iki meyvenin birbirine
temas ettiði yerlerde beslenirler.
Salgýladýklarý ballýk (fumajin) ile meyve
ve yapraklarý kirletirken bazý zararlýlara
da simbiotik bir ortam hazýrlarlar.
Zarar gören meyveler zamanla
dökülürler. Kýþ mevsimini çoðunlukla
yumurta veya yumurtalý ergin þeklinde
geçirirler ve ilkbahardan itibaren
üremeye baþlarlar. Kýþýn döllemeli olan
üreme yazýn partenokarpik yolla olur.
Bir yýlda 3-4 döl verebilirler. Yumurtalar
ipliksi bir küme içindedir ve bu
kümelerde 100-500 arasý yumurta
olabilir. Yumurtadan çýkan yavrular

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

TEMMUZ AYI ORTALARINDAN
ÝTÝBAREN MEYVELERDE
ZARAR KONTROLÜ
YAPILMALIDIR.

GENEL BÝLGÝLER
Özellikle pamuk veya sebze üretim
alanlarýnýn yakýnlarýnda kurulmuþ
narenciye bahçelerinde pamuk veya
sebze hasadýndan sonra zararlýnýn
ergin ve nimfleri (yavrularý) özellikle
portakal ve mandarin meyvelerinde
zarara neden olurlar.
Hem yapraklarda hem de meyvelerde
beslenirler. Meyvelerin kabuklarýný
törpüleyerek dýþ görünümlerini bozar
ve pazar deðerini düþürürler.
Kýþ mevsimini bitki artýklarýnda ergin
ve nimf halinde geçirirler ve ilkbaharda
tarým alanlarýnda görülmeye baþlarlar.
Olgun diþiler, yaprak sapýna veya
yaprak damarlarý içine yumurtalarýný
koyarlar. Bir diþi 200-300 arasýnda
yumurta üretebilir. Yumurtadan çýkan
yavrular 15-20 günlük süre içinde 4
defa gömlek deðiþtirir ve sonra da
ergin olur. Bir yýlda 3-5 döl verebilirler.

Kýrmýzý koþnil daha çok güney, sarý
koþnil ise batý bölgelerimizde hakim
türlerdir. Ancak karýþýk popülasyonlara
rastlamak mümkündür. Bu zararlýlar
üzerinde beslenen parazit ve
predatörler de tespit edilmiþtir.

MÜCADELESÝ

MÜCADELESÝ

Sonbaharda erkenci çeþitlerde
(satsuma) kontroller yapýlýr. Vuruklu
meyve tesbiti yanýnda tuzak sayýmý ile
ergin çýkýþý saptanýr. Ýlaçlý mücadeleye
bu dönemde baþlanýr ve 10 gün ara ile
sýcaklýk 16°C’nin altýna düþene kadar
devam edilir.

Turunçgillerde (özellikle limonlarda)
Nisan ayý çiçeklenme döneminden
itibaren çiçek kontrolleri yapýlýr. Eðer
çiçeklerin yarýdan fazlasýnda zararlýnýn
larva veya yumurtasý görülürse
ilaçlamaya baþlanýr ve 10 gün ara ile
2-3 defa tekrarlanýr.

10 lt suya
Malathion %25 WP (400 g)
Enz.Hid.Prot. 850g/lt (500 cc)

100 Lt suya
Bacillus thuringiensis - biyolojik
insektisit (100 g)

MÜCADELESÝ
Mücadele Takvimi
1. Kýþ Ýlaçlamasý:
Beyaz yað ile
Aralýk-Þubat aylarý içinde.
2. Mayýs baþýndan itibaren ilk yavru
(nimf) çýkýþýndan iki hafta sonra yine
beyaz yað ile ikinci bir ilaçlama
yapýlmalýdýr.
Kükürt içeren ilaçlar ile karýþtýrýlmamalý
ve kükürt içeren bir uygulamadan
asgari üç hafta sonra ilaçlama tam bir
kaplama olacak þekilde yapýlmalýdýr.

MÜCADELESÝ
Aðaçlarýn %5’inde zararlýnýn görülmesi
halinde mücadele gereklidir.
Biolojik Mücadele
Aðaç baþýna
2-3 adet predatör
(Cryptolaemus montrouzieri Muls.)
10 adet parazit
(Leptomastix dactilopii How.)
salýnmasý sorunu çözecektir.

MÜCADELESÝ
Temmuz ayý ortasýndan itibaren
yapýlacak kontrollerde önce zararlýnýn
ve sonra da meyvedeki zararýnýn
saptanmasýndan sonra tedbir alýnýr.
Koruyucu olarak:
Sönmemiþ kireç 4 kg/100 lt su
hazýrlanarak aðaçlara püskürtülür.

KIRMIZI ÖRÜMCEK

AKARLAR

YAPRAK BÝTLERÝ

TURUNÇGÝL
BEYAZ SÝNEÐÝ

TRÝPSLER

(Panonychus citri)
(Tetranychus urticae)

(Phyllocoptrata oleivora
Aceria sheldoni)

(Aphis citricola
Myzus persicae)

(Dialeurodes citri)

(Thrips spp.)

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

MART AYI BAÞINDAN
ÝTÝBAREN KONTROLLERE
BAÞLANMALIDIR.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

HAZÝRAN AYI SONLARINDA EN
YÜKSEK POPULASYON
SEVÝYESÝNE ULAÞIR.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

ÝLKBAHAR DÖNEMÝNDEN
ÝTÝBAREN SONBAHARA KADAR
FAALÝYETLERÝNE DEVAM
EDER.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

MAYIS AYI BAÞLARINDAN
ÝTÝBAREN KONTROLLER
YAPILMALIDIR.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

MART - NÝSAN AYLARINDAN
ÝTÝBAREN TARIM
ALANLARINDA BESLENMEYE
BAÞLARLAR.

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

Kýþý, aðaçlarýn kuytu bölgelerinde ve
genellikle yumurta dönemlerinde
geçirirler. Biyolojik zincirleri diðer
tetranychidae türlerinde olduðu gibidir.
Diþiler 20 ila 50 arasýnda yumurta
üretebilirler. 20-25 günde bir döl
verirler. Yani yýlda yaklaþýk 10 ila 15
arasý nesil verebilirler.

Pas böcüsünün (P.oleivora) 0,12 mm
kadar olan büyüklüðü nedeni ile gözle
görülmesi mümkün deðildir. Meyve,
yaprak ve sürgünlerde beslenmesi
sonucu oluþan paslý dokulardan varlýðý
anlaþýlýr.

Kýþ mevsimini genellikle döllenmiþ
yumurta halinde ana konukçularda
geçirirler. Ýlkbaharda yumurtalarýndan
çýkan yavrular özellikle genç fidan ve
aðaçlarýn sürgün ve yapraklarýnda bitki
özsuyunu emerek beslenirler. Taze
yapraklar kývrýlýr. Bitkilerde geliþim
yavaþlar. Ayrýca salgýladýklarý ballýk
fumajine neden olur.

Kýþ mevsimini genellikle pup ve az
oranda da olgun nimf döneminde
geçirirler. Ýlkbaharda erginler
yumurtalarýný yapraklarýn alt
yüzeylerine bir sap ile tuttururlar.
Yumurtalar mevsim koþullarýna baðlý
olarak 8 ila 24 gün arasýnda açýlýrlar.
Yumurtadan çýkan nimfler yaprak
altýnda uygun bir yer bularak sabit hale
geçerler. Bu dönemde beslenmeye
devam eder ve vücutlarýný çýkardýklarý
mum tabakasý ile örterler. Gömlek
deðiþtirerek önce pup daha sonra da
ergin olurlar. Yýlda 2-3 döl verirler.

Tripsler, kýþ mevsimini genellikle ergin
formunda bitki artýklarýnda veya
toprakta geçirirler. Yaþadýklarý bölgenin
mevsim koþullarýna baðlý olarak Mart Nisan aylarýnda tarým alanlarýnda
beslenmeye ve yumurta býrakmaya
baþlarlar. Yumurtalarýný yapraklara
(epidermis içine) koyarlar. Yumurtadan
çýkan yavrular iki defa gömlek deðiþtirir
ve topraðýn 5 cm derinliðinde pup
olurlar. Yumurtadan ergine geçen süre
mevsim koþullarýna baðlý olarak 3-5
hafta sürer. Yýlda ortalama 4-6 döl
verirler.

Ergin ve nimfler yapraklarýn alt
yüzeyinde bitki özsuyunu emerek
beslenirler. Emgi yerlerinde sarýmsý
lekeler oluþur (Klorofil parçalanmasý
nedeniyle). Yapraklar sertleþir ve
zamansýz olarak dökülürler. Ayrýca
salgýladýklarý ballýk, fumajine neden
olarak aðaçlarýn fizyolojik aktivitelerine
engel olur ve tüm bitki aksamýný da

Narenciye kültürlerinin yaprak, meyve
ve sürgünlerinde bitki özsuyu ile
beslenirler. Beslenme sýrasýnda
yaptýklarý törpüleme iþlemi de tipik

Turunçgillerin yaprak, meyve ve
sürgünlerini sokup emerek beslenirler.
Emgi yerlerinde grimsi veya esmer
lekeler oluþur. Mücadele edilmediði
taktirde oluþan bu lekeler birleþerek
büyür ve meyvenin pazar deðerinde

Kýþýn geliþme düzeyleri düþüktür.
Ýlkbaharda ýsýnan hava ile çoðalmaya
baþlar. Diþiler 30 civarýnda yumurta
býrakýr ve bu yumurtalar bir hafta
içinde açýlýr. Her bir nesil 8 ila 14 gün
arasýnda tamamlanýr. Böylece hýzlý bir
þekilde çoðalarak haziran sonlarýnda
en yüksek populasyon seviyesine
ulaþýrlar. Yaz boyunca döllemsiz
(partenokarpik) çoðalýrlar ve bir yýlda
pekçok nesil verirler. Özellikle
meyvelerde dokularý kazýyarak ve
meyve özsuyunu emerek ciddi
zararlanmalara neden olurlar. Susuz
kalan paslý meyveler pazar deðerlerini
önemli ölçüde kaybeder.

Bazý türlerinin çeþitli virüs
hastalýklarýnýn taþýyýcýsý olmasý da
ayrý bir problemdir. Ergin hale geçen
nimfler döllemsiz olarak çoðalýr ve
kanatlý formlar diðer konukçulara
göçmeye baþlarlar. Sonbahara kadar
devam eden bu süreç sonunda oluþan
erkek ve diþi formlar çiftleþirler.
Döllenmiþ yumurtalar ana konukçu ya
da diðer konukçulara býrakýlýrlar.
Böylelikle yýlda pek çok nesil
verebilirler.

Tomurcuk akarý (A.sheldoni) en çok
limonu ve greyfurtu tercih eder. Yaprak
ve sürgünlerde þekil bozukluðuna
neden olur. Yaz aylarýnda azalan
populasyon sonbaharda tekrar artar.
Kýþý tomurcuk kapsüllerinde geçirir ve
ilkbaharda sürgünlerdeki taze gözlere
geçer. 1 yýlda pek çok nesil verirler.

MÜCADELESÝ
Mart ayýnda yapýlan kontrollerde
yaprak baþýna sayýlan canlý sayýsý
0,3 - 0,9 arasýnda saptanýrsa
Beyaz yaðlardan biri ile ilaçlama
yapýlýr.
Yazlýk yað 700g/lt
EM 1,5 lt
1’in üzerinde saptanýrsa
Spesifik akarisitlerden biri ile ilaçlama
yapýlýr.
Bromopropylate EC (50 cc)
Dicofol EC (200 cc)
Tetradifon EC (150 cc)
Fenazaquin SC (12,5 cc)

MÜCADELESÝ

MÜCADELESÝ

Zararý bilinen bahçelerde Mayýs ayý
baþýnda ilaçlama yapýlýr (Lüp alanýnda
1-2 adet görülürse).

Ýlkbaharda yapýlan kontrollerde genç
fidanlarda zararlý kolonileri görülür
görülmez ilaçlamaya baþlanýr.

Eðer kýþ ilaçlamasý yapýlacaksa beyaz
yaðýn içine uygun bir pas böcüsü ilacý
karýþtýrýlabilir. Tomurcuk akarý için de
Mart ayý sonundan itibaren 1. ilaçlama
yapýlmalý ve 20-25 gün sonra da tekrar
edilmelidir.

Yetiþkin aðaçlarda da aðaç baþýna 15
sürgünde zararlý tespit edildiðinde
ilaçlamaya geçilir.

Kýrmýzý örümcek mücadelesinde
kullanýlan ilaçlar ile mücadele ediilir.

Pirimicarb %50 WP (30 g/100 lt su)
Pymetrozin %25 WP (30 g/100 lt su)

MÜCADELESÝ

MÜCADELESÝ

Bulaþýk bahçelerde Aralýk-Þubat
aylarýnda yazlýk yað ilaçlamasý yapýlýr.
Yazlýk yað 850 g/lt EM
(1,2 lt/100 lt su)

Ülkemizde narenciye tripslerine karþý
kullanýlan ve önerilen resmi bir ilaç
olmamakla birlikte Tarým Teþkilatlarýna
danýþarak aþaðýdaki etkin maddeler
kullanýlabilir:
Pirimicarb
Pymetrozin
Abamectin
Acetamiprid
Imidacloprid
Malathion

Mayýs ayýndan itibaren de kontrol
edilerek yaprak baþýna 3 adet nimf
görüldüðünde ilk ilaçlama yapýlmalý ve
iki hafta arayla tekrar edilmelidir.
(Müteakip nesil kontrolü için)
Yazlýk yað 700g/lt EM
(1,5 lt/100 lt su)
Buprofezin 400g/lt EC
(35 cc/100 lt su)

KIÞ

NARENCÝYE
DAL YANIKLIÐI

ALTERNARIA YANIKLIÐI

PENICILLIUM
ÇÜRÜKLÜÐÜ

UÇKURUTAN HASTALIÐI

KAHVERENGÝ
ÇÜRÜKLÜK

(Pseudomonas
syringae V.h)

(Alternaria citri
Alternari alternata)

(Penicillium digitatum
Penicillium italicum)

(Deuterophoma
tracheiphila)

(Phitophtora citrophtora)

BAHAR

YAZ

HASAT

YAPRAKLARIN DALA
BAÐLANDIKLARI YERDE
ESMER LEKELERÝN OLUÞUMU
ÝLE BAÞLAR.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

ÖZELLÝKLE MINNEOLA
MANDARÝN ÇEÞÝDÝNDE CÝDDÝ
BÝR SORUNDUR.

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

Hastalýðýn etmeni bir bakteridir.
Sürgünler üzerindeki yapraklarýn dala
baðlandýklarý noktalarda koyu renkli
esmer lekelerin oluþumu ile baþlar.
Hastalýðýn ilerleyen dönemlerinde
sürgün ve yapraklarda solmalar baþlar
ve renkleri kahverengileþir. Yaz
mevsiminde yapraklar, yaprak
sapýndan kýrýlarak dökülürler. Bundan
sonra da sürgünler üzerindeki yaralar
daha belirgin bir þekilde açýða çýkar.

Son yýllarda turunçgil bahçelerinde
sorun olan Alternaria hastalýklarý
özellikle ülkemize yeni giren mandarin
çeþitlerinde (minneola) daha fazla
gözlemlenmektedir.

Hastalýðýn kontrolünde hasattan sonra
kuru dallarýn temizlenerek yakýlmasý

Hastalýk iki dönemde ortaya çýkabilir:
- Hasat öncesi meyvelerde
- Hasat sonrasý depo çürüklüðü
(mandarinlerde) þeklinde
Hastalýk etmenleri yapraklarda,yaprak
saplarýnda ve meyvelerde enfeksiyon
yapabilir. Küçük, hafif içe çökük siyah
lekeler þeklinde baþlar ve hastalýk
ilerledikçe de geniþleyen lekeler
kahverengileþir.
Hastalýðýn kontrolünde;
• Aþýrý gübreleme (özellikle azot
aðýrlýklý)
• Aþýrý sulama ve
• Aþýrý budamadan kaçýnýlmasý gerekir.

MÜCADELESÝ
Hastalýðýn ilaçlý mücadelesi bordo
bulamacý ile yapýlýr.
Hasattan sonra ve ilkbahar
yaðýþlarýndan önce iki defa %1,5’lik
Çiçek öncesi döneme kadar yine iki
defa %1’lik olmak üzere birer aylýk
aralýklarla toplamda 3-4 defa bordo
bulamacý uygulamasý yapýlmalýdýr.

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

YERE DÖKÜLEN MEYVELERDE
VE HASAT SONRASI
DEPOLAMA KOÞULLARINDA
ORTAYA ÇIKABÝLÝR.

GENEL BÝLGÝLER
Hasat döneminde ve hemen
öncesinde yere dökülen meyvelerde
yeþil yada mavi küflerin oluþmasý ile
kendini gösteren hastalýk, ayrýca
depolama koþullarýnda da karþýmýza
çýkabilir.
Hasat öncesinde yere dökülen
meyvelerin yaralý dokularýna giren
mantarlar, Penicillium digitatum ve
Penicillium italicum mavi ve yeþil
renkte küf oluþturan arazlar sergilerler.
Ayrýca hasat sýrasýnda oluþabilecek
mekanik yara ve bereler ile uygun
ortamda depoya taþýnabilir. Depoda
ortaya çýkan hastalýk en tehlikeli ve
ciddi hasarlara yol açacaktýr.
Hastalýðýn kontrolü için;
• Hasat öncesi yere düþen meyveler
düzenli aralýklarla toplanmalý.
• Hasat dikkatli yapýlmalý ve
yaralanmalara yol açmamalý.
• Paketlemede sýkýþtýrmadan

KIÞ

BAHAR

YAZ

HASAT

EN HASSAS KÜLTÜR
LÝMONDUR. AÐACIN BÝR
YÖNÜNDE YAPRAKLARDAKÝ
ANÝ SOLMA ÝLE FARKEDÝLÝR.

BAHAR

YAZ

HASAT

MEYVELERDE ÇÜRÜKLÜK
NEDENÝ OLDUÐU GÝBÝ KÖK
BOÐAZI ÇÜRÜKLÜÐÜNE DE
NEDEN OLABÝLÝR.

GENEL BÝLGÝLER

GENEL BÝLGÝLER

Hastalýk tüm turunçgillerde görülse de
en hassas kültür limondur. Ýlk belirti
aðacýn bir dalýnda ya da aðacýn bir
yönünde bulunan yapraklardaki ani
solma ile fark edilir. Daha sonra yaprak
sapý bir süre kalsa bile yaprak ayalarý
dökülür. Yapraklarý dökülmüþ olan bir
dalýn kambiyum dokusunda turuncupembe bir renk gözlemlenir.

Bu mantari hastalýk etmeni hem
meyvelerde hem de kök boðazýnda
çürüklüðe neden olmaktadýr. En
hassas kültürler limon, greyfurt,
portakal ve mandarindir. Ancak çeþitler
arasýnda da hassasiyet farklýlýklarý
mevcuttur.

Hastalýðýn kontrolü için;
• Kök ve saçak tahribatýna neden
olabilecek derin toprak iþlemelerinden
kaçýnýlmalý.
• Hastalýk nedeniyle kuruyan dallar ve
sürgünler yaz aylarýnda (Temmuz Aðustos) kesilerek yakýlmalý.
• Budama makaslarý dezenfekte
edilmeli (Sodyum hipoklorid

Sonbahar yaðýþlarýnýn ardýndan
öncelikle yere yakýn dallardaki
meyveler üzerinde önce açýk
kahverengi dokular oluþur. Sonra bu
dokular hýzla geniþler ve küf tabakasý
da oluþturarak meyvenin neredeyse
tamamýný sarar. Meyveler dökülmeye
baþlar. Ayrýca aþý yerinin üzerindeki
gövde kabuðunda yaralanmalar ve
zamk salgýsý ile hastalýk ilk belirtilerini
gösterir. Bu dokular zamanla kararýr ve
çatlar.
Hastalýðýn kontrolü için;
• Yere dökülen meyveler bir çukura
gömülmelidir.
• Taban suyu yüksek yerlerde tesis
kurulmamalý ve fidanlar derin
dikilmemelidir.
• Sulama suyunun gövdeye temas

MÜCADELESÝ

MÜCADELESÝ

MÜCADELESÝ

Hastalýðýn ilaçlý mücadelesine ilk
belirtiler görüldüðünde baþlanýr. Meyve
çaplarý 4 cm’e ulaþýncaya kadar
devam edilir.
Bakýrhidroksit %50 WP (300 g)
Fluazinam 500g/lt SC (75 cc)
Tebuconazole 250g/lt EC (100 cc)
Propineb %70 WP (250 g)
Procymidone %50 WP (100 g)

Kimyasal mücadele hasattan önce
aðaçlarda veya hasat sonrasý depoda
yapýlmalýdýr.

Kimyasal mücadelede;
Dolu ve don gibi iklimsel olaylarýn aðaç
dokularýnda açtýðý yaralarýn
ilaçlanmasý gerekir:
Bakýr oksiklorid %50 WP (400 g)

Kimyasal mücadelede kullanýlacak
ilaçlar:
(Hasattan 10 gün önce)
Benomyl %50 WP (60 g)
(Hasattan sonra daldýrma)
Benomyl %50 WP (150 g)
Carbendazim %50 WP (50 g)

KIÞ

Yeþil aksam ilaçlamalarý da Ekim,
Aralýk ve Mart ayý baþlarýnda
uygulanmalýdýr:
Benomyl %50 WP (60 g)

MÜCADELESÝ
Kimyasal mücadelede;
Kök ve kökboðazý kabuk
enfeksiyonlarýna karþý ilaçlanmalýdýr.
Yeþil aksam ilaçlamasý sonbahar
yaðýþlarýndan önce ya da en geç ilk
yaðýþtan hemen sonra baþlatýlmalý ve
2-3 hafta aralýkla 2-3 uygulama
yapýlmalýdýr:
Bordo bulamacý (Sývý) (500 g+1000 g)
Captan %50 WP (300 g)
Fosetyl-Al %80 WP (200 g)

genta bitki besin uzmanýnýzdan öneriler
ÇÝÇEKLENME
ÖNCESÝ

Köklendirmede
Etkin Spesifik
Besin Elementleri
Kompleksi

BRAVO-P
FOSFOR
Fulvik Asit Katkýlý
Fosfor Ýçerikli
Gübre

TRANSPORTER
EDTA Þelatlý
Fulvik Asit Katkýlý
Mikro Besin
Elementleri
Kompleksi

BIOSOIL

ÇÝÇEKLENME
SONRASI

MEYVE
GELÝÞÝMÝ

MEYVE
OLGUNLAÞMASI

HASAT
DÖNEMÝ

Güçlü bir kök geliþimi bitkinin ihtiyacý olan besin elementlerini özellikle soðuk toprak koþullarýnda
daha kolay ve fazla miktarlarda almasýna yardým eder. Isýnan topraklarda toprak kaynaklý
hastalýklar da geliþmeye baþlar (Nematod, Phytium, Fusarium, Verticillium ... ). Bu hastalýklarla
yapýlan kimyasal mücedeleden sonra da zarar görmüþ kýlcal köklerin yerine yenilerinin
oluþumunun saðlanmasý gerekecektir.

ÇÝÇEKLENME
ÖNCESÝ

ÇÝÇEKLENME
SONRASI

MEYVE
GELÝÞÝMÝ

MEYVE
OLGUNLAÞMASI

HASAT
DÖNEMÝ

Bitkiler tarafýndan çok kullanýlan elementlerden biri olan fosfor, hücre bölünmesi, hücrede enerji
taþýnmasý, karbonhidratlarýn parçalanmasý, çiçek ve meyve oluþumunda önemli rol oynar. Protein
ve yaðlarýn meydana gelmesine, potasyumun bitkiler tarafýndan alýnmasýna yardým eder.
Kök sisteminin iyi geliþmesi ve yayýlmasýný saðlar. Çiçeklenmeyi artýrýr. Meyvelerin erken
olgunlaþmasýný teþvik ederek erkencilik saðlar. Aþýrý derecede verilen azotun kötü etkisini bir
dereceye kadar azaltarak ürün miktarýna ve kalitesine etki eder. Fide dönemini soðuk toprak
koþullarýnda geçiren bitkiler fosfor alýmýnda sorun yaþarlar.

ÇÝÇEKLENME
ÖNCESÝ

ÇÝÇEKLENME
SONRASI

MEYVE
GELÝÞÝMÝ

MEYVE
OLGUNLAÞMASI

HASAT
DÖNEMÝ

Mikrobesin elementleri topraktaki eksikliklerinden deðil uygun olmayan toprak koþullarý nedeniyle
alýnamaz durumdadýrlar. Bitkilerin saðlýklý geliþimi için mikrobesin elementleri, özellikle demir ve
çinko; azot, fosfor ve potasyum kadar önemlidir. Mikrobesin elementlerinin herhangi birinin
eksikliði toplam geliþme üzerinde olumsuz etki yapacaktýr. Yetersiz klorofil oluþumu yapraklarda
renk açýlmalarýna neden olurken bitkinin fotosentez kabiliyetini düþürür, meyve oluþumu, geliþimi
ve kalitesinde yetersizliklere yol açar.

ÇÝÇEKLENME
ÖNCESÝ

ÇÝÇEKLENME
SONRASI

MEYVE
GELÝÞÝMÝ

MEYVE
OLGUNLAÞMASI

HASAT
DÖNEMÝ

BIOTOTAL
Organik
Toprak Asitleri
Ýçerikli Gübre

ELFER-Ca
KALSÝYUM
Fulvik Asit Katkýlý
Kalsiyum Ýçerikli
Gübre

ELFER-K
POTASYUM
Fulvik Asit Katkýlý
Potasyum Ýçerikli
Gübre

Ülkemizin topraklarýnýn çoðunluðundaki yüksek pH deðerleri ve kireç varlýðý bitkilerin gerekli
besinleri yani gübreleri almalarýný engeller. Özellikle fosfatlar kalsiyum ile birleþerek bitkinin
kullanamadýðý kalsiyum fosfat moleküllerini oluþtururlar. Biosoil ve Biototal içerdiði hümik asitler
sayesinde bitki tarafýndan kolayca alýnabilen hümofosfatlarý oluþturarak topraktaki tuzlanmayý
engellemekte, bitkilerin beslenmelerini dengelemektedir. Ayrýca içerdiði fülvik asitler
mikro-elementlerle birleþerek bitkiler tarafýndan kullanýma hazýr çözünük bileþikler meydana
getirip, bu elementlerin kalkerler tarafýndan etkisiz kýlýnmasýný engellemektedir.

ÇÝÇEKLENME
ÖNCESÝ

ÇÝÇEKLENME
SONRASI

MEYVE
GELÝÞÝMÝ

MEYVE
OLGUNLAÞMASI

HASAT
DÖNEMÝ

Bitkilerin özellikle kalsiyum (Ca) ihtiyacýnýn yapýlan bilimsel çalýþmalar sonucunda yaklaþýk azot
(N) ile ayný seviyelerde olduðu tespit edilmiþtir. Bitkinin su düzenine, dolayýsýyla protein ve
karbonhidrat oluþumuna katkýda bulunan kalsiyum, ayrýca potasyum alýmýný regüle ederken azot
alýmýný teþvik etmektedir. Eksiklik çeken fidelerde genellikle uç tomurcuk ölür, genç ve uç
yapraklarýn kenarlarýnda nekrozlar ve kývrýlmalar olur, meyvelerde küçülme þeklinde kendini
gösterir. Ayrýca kalsiyum eksikliði çeken bitkilerde kök ve saçak geliþmesi de yetersiz olur.

ÇÝÇEKLENME
ÖNCESÝ

ÇÝÇEKLENME
SONRASI

MEYVE
GELÝÞÝMÝ

MEYVE
OLGUNLAÞMASI

HASAT
DÖNEMÝ

Potasyum, bitkilerde serbest iyon halinde en çok bulunan elementlerden olup herhangi bir organik
maddenin yapýsýna baðlanmaz. Potasyum bitkide birçok hayatsal olayda, fotosentez, solunum,
karbonhidrat metabolizmasý, taþýnma ve protein sentezinde rol oynamaktadýr. Ayný zamanda
hücrede turgorun osmotik düzenlenmesinde etkilidir. Bitkinin tüm büyüme ve geliþme periyodu
boyunca devamlý ve yeterli potasyum saðlanmasýna ihtiyaç vardýr. Potasyum bitki dokularýnýn
daha kuvvetli oluþmasýna etkili olarak, bitkinin hastalýklara karþý dayanýklýlýk kazanmasýný saðlar.
Bitkinin su tüketimine olumlu etki yaparak suyun daha ekonomik kullanýlmasýný saðlar.

