
Ağaç sarı kurdu daha çok yaşlı, bakımsız, 
kıraç ve taban suyu yüksek bahçelerde sorun 
olmaktadır.

Larvalar, ağaçların odun kısmında beslenerek 
gövde ve dallarda galer�ler açmak suret�yle zarar 
yapar. Beslenme sırasında �let�m demetler�n�n tahr�p 
ed�lmes�, zarar görmüş b�tk� organlarının veya ağacın 
tamamen ölümüne neden olab�l�r. Larvaların g�r�ş 
yaptığı del�klerden, yoğun b�tk� özsuyu akışı olur.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler: 
1.Budama sırasında veya mevs�m boyunca yapılan 
kontrollerde, bulaşık dallar kes�lerek �mha 
ed�lmel�d�r. 
2.Düşük yoğunluklarda, larva g�r�ş del�kler�ne 
sokulacak uygun kalınlıkta b�r tel �le larvalar 
öldürülmel�d�r.

larva 50-60 mm boyunda, açık sarı renkl� ve üzer�nde 
lac�vert noktacıklar vardır.

K�myasal Mücadele:
Zararın söz konusu olduğu bahçelerde haz�ran 

sonlarından başlanarak �lacın etk� süres�ne göre 3-4 
�laçlama yapılmalıdır.

NAR YAPRAK BİTİ
(Aph�s pun�cae)

Nar yaprakbitinin yaklaşık 1,5-3 mm boyunda, 
vücut yeşil veya sarımsı yeşil renktedir. Yaprak 
altında, sürgün uçlarında, çiçek ve meyveler üzerinde 
yerleşerek gruplar halinde bulunur. Daha çok sık 
dikim yapılmış, düzenli budama yapılmayan, nem 
oranı yüksek, yoğun ilaçlamaların yapıldığı 
bahçelerde sorun oluşturmaktadır.

Nar yaprakbiti, bitki öz suyunu emerek 
beslenmekte ve bu sırada salgıladığı tatlımsı sıvı 

madde ile fumajine 
(siyah küf tabakası) 
neden  o lmak tad ı r. 
Yoğun fumajine bağlı 
olarak bitki gelişimi 
zayıflamakta ayrıca, 
ürünün kalitesini ve 
p a z a r  d e ğ e r i n i 
düşürmektedir.
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Pol�fag b�r zararlı olup, larvası nar 
meyveler�n� kurtlandırarak çürümeye neden 
olmaktadır. Yumurtalarını genell�kle, temmuz 
ayından �t�baren ben düşme dönem�ndek� narların 
kabuğu altına bırakır.
 Yumurtadan çıkan larvalar, nar meyves�n�n 
etl� kısmında beslenerek dış kabukta b�r 

s�yahlaşma, yumuşama ve çöküntü meydana 

get�r�r. Bu şek�lde zarar görmüş narlar, zamanından 
önce olgunlaşıp dökülerek çürümekted�r.

HARNUP GÜVESİ

(Ectomyelo�s ceraton�ae)
 Harnup güves� gr� renkl� olup, genel görünüşü küf 

reng�nde olup, kanatları üzer�nde “W” şekl�nde desen 
bulunmaktadır.

Olgun larva boyu 15-18 mm y� bulur olup vücut 
pembems� ,baş kahvereng�d�r.

Pol�fag b�r zararlıdır. Yumurtalarını genell�kle 
temmuz ayından �t�baren ben düşme dönem�ndek� 
narlara bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar, önce 
narın meyve tacında ve özell�kle de stamenler�n 
kal�kse bağlandığı yerlerde beslen�r.

Beslenme sonucu zarar görmüş narların dış 
kabuğunda, önce benek şekl�nde kahvereng�leşme 
görülür. Bu leke büyüyerek kabukta çökme, çatlama 
ve meyvede tamamen çürüme olur.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler: 
1.Nar bahçes� �ç�nde veya çevres�nde, zararlının 

d�ğer konukçuları yet�şt�r�lmemel�d�r.
2.Hasada kadar haftalık kontrollerle yere dökülen 

bulaşık meyveler�n toplanarak �mha ed�lmel�d�r.

K�myasal Mücadele:
Bu zararlıya karşı mücadelede en uygun zaman, 

yumurta açılımının saptandığı ve larvanın henüz 
meyveye g�rmeden öncek� dönemd�r.

Bu amaçla nar meyveler� yaklaşık 3-5 cm çapa 

ulaştığında (haz�ran sonu-temmuz başı) kontroller 

yapılır ve bulaşıklık %5 '�n üzer�nde �se �laçlama 

yapılır.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ

(Cerat�t�s cap�tata)
Erg�nler� ortalama 5 mm boyunda ve genell�kle 

ev s�nekler�n�n 2/3 '  ü kadardır. D�ş�ler�n 

abdomen�n�n ucunda yumurta bırakmaya yarayan 

ov�poz�tör bulunur.

 Larva, k�rl� beyaz renkl� ve bacaksızdır. Pupa 

koyu kahvereng�nde olup, fıçı şekl�nded�r.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:
1.Nar bahçes� �ç�nde veya çevres�nde, 

zararlının d�ğer konukçuları yet�şt�r�lmemel�d�r. 
2. Hasat önces� ve sonrası yere dökülmüş ve 

ağaç üzer�nde kalmış narlar toplanarak �mha 
ed�lmel�d�r.

K�myasal Mücadele:
Bu zararlı �le mücalede en uygun zaman, 

narlara tatlı suyun yürüdüğü veya renklenmen�n 
başladığı ben düşme dönem�d�r. Bu amaçla, 
bahçedek� en erkenc� çeş�tler esas alınır ve 
meyvelerde vuruk kontrolü yapılarak, erg�n 
çıkışları gözlen�r.

Kontroller sırasında meyvede vuruk 
saptandığında veya tuzaklarda �lk s�nek 
yakalandığında, narlar da ben düşme dönem�nde 
�se hemen �laçlamaya başlanır. Eğer s�nek 
yakalanması devam ed�yorsa, �lacın etk� süres�ne 
göre (7-10 gün ) hasada 10 gün kalana kadar 
�laçlamaya devam ed�l�r.

İlaçlamalarda, zeh�rl� yem kısm� dal yöntem� 
kullanılır.

AĞAÇ SARI KURDU
(Zeuzera pyr�na)

Erg�nler� �r� yapılı, kanatlar beyaz renkl� ve 
üzerler�nde lac�vert benekler bulunur. Olgun 
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