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Erg �n le r  konukçusu  o lduğu  b � tk � l e r �n 

yapraklarını çok ender olarak az m�ktarda yer fakat 

genç sürgünler� aşı tomurcuklarını, yaprak saplarını 

oburca y�yerek tahr�p eder. Larva kök kabuğu altında 

bulunur ve kamb�yum tabakasını kem�r�r. Kök 

kabuğu altında galer�ler açar, b�tk�n�n beslenmes�ne 

engel olur. Galer�ler�n �ç� p�sl�k ve talaş �le doludur. 

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:

Ağaç altlarında erg�nler�n kolayca saklanab�leceğ� 

yüksek boylu ot çalı vs. bulundurulmamalıdır. Sabahın 

erken saatler�nde ve akşamüzer� gövde ve kök 

boğazında kolayca toplanab�lecek erg�nler yok 

ed�lmel�d�r. D�b�ne dökülmüş ve sap d�b� yen�k 

yapraklar bulunan fidanlar hızla sarsılarak yere 

düşürülen erg�nler öldürülmel�d�r. Su ve gübrelemeye 

d�kkat ed�lerek ağaçlar kuvvetl� bulundurulmalıdır. 

Kabuklu b�t sorunu yoksa ağaçların gövdes�ne k�reçl� 

badana yapmak yumurta koymasını güçleşt�receğ�nden 

faydalıdır.

K�myasal Mücadele: 

Bu türler�n zararı yersel olduğundan mücadeleye 

karar vermek �ç�n ağaçlarda zarar görülmüş olmalıdır.

TOPRAK ALTI ZARARLILARI
ve

MEYVE AĞACI DİP KURTLARI

larva ve larva zararının olması ağaçların kök 
boğazında veya kök boğazının c�varında toprakta 
oval şek�lde del�kler�n görülmes�, ağaç altlarında sap 
d�b�nden yenm�ş taze yaprakların bulunması, aşı 
gözler�n�n veya taze sürgünler�n kem�r�lm�ş olması 
bu zararlının varlığını göster�r.
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Larvaların toprak �ç�ndek� hareket� toprağın nem 
oranı ve sıcaklığı �la çok sıkı bağlantılıdır. Uygun 
toprak sıcaklığı ve nem koşullarında mart ve ek�m 
ayları arasında larva zararı söz konusudur. Esas zarar 
larvaların meyve fidan ve ağaçlarının kökler�n� 
yemes� �le olmaktadır. F�danlıklarda b�r b�tk�n�n 
kökünde b�r larvanın bulunması öneml� zararlara yol 
açab�l�r. 

TOPRAK ALTI ZARARLILARI

(Polyphylla sp, Melolontha sp, Anox�a sp)

Erg�nlerde vücut dış bükey ve sağlam b�r 

yapıdadır. En t�p�k özell�kler� anten uç kısmının 

yelpaze şekl�n� almış olmasıdır. Larvalar �se vücut 

tombul ve da�ma (C) harfi şekl�nde kıvrık, ağız 

parçaları ısırıcı ç�ğney�c� bacaklar kısa ve �y� 

gel�şmem�ş olup fazla harekete uygun değ�ld�r. 

Larvaları 70–80 mm boyunda etl� sarımsı-krem 

reng�nde C harfi şekl�nde kıvrık olup üzerler� �nce 

sarı seyrek tüyler �le örtülüdür. Larvaları beslenme 

bakımından toprakta ya çürümekte olan maddeler ve 

p�sl�kler �le veya b�tk�sel bes�n maddeler� �le 

beslen�rler.

Bu türün 35–40 mm boyda olup kırmızı-

kahvereng� zem�n üzer�nde yer alan beyaz tüyler 

�le alaca görünümlü böceklerd�r. Erg�nler� 

b�tk�ler�n toprak üstü kısımlarını larvaları �se 

kökler�n� y�yerek zararlı olmaktadırlar. 

Beslenme zararı kamb�yuma ulaşmışsa b�tk� 
kur tar ı lamaz.  Yumuşak çek�rdekl �  meyve 
çeş�tler�nde kumsal humuslu topraklarda zararı daha 
çok olmaktadır. 

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

1. Erg�nler yumurtlamak �ç�n otlu yerler� 
seçeceğ�nden haz�ran ve temmuz aylarında ot 
tem�zl�ğ�ne özen göster�lmel�d�r. Ayrıca temmuz-
ağustos aylarında toprak �şlemes� yapılarak yen� 
bırakılan yumurtaların güneşe maruz bırakılarak 
ölmes� sağlanır.

2. Haz�ran-Temmuz aylarında geceler� saat 20–22 
arası uçan erg�nler toplanıp öldürülerek erg�n 
populasyonu düşürüleb�l�r.

3. Ağaçların su ve gübre g�b� benzer� bakım 
�şlemler� tam zamanında yapılarak güçlü olmaları 
sağlanmalıdır. Bahçeye atılacak ç�ftl�k gübres� önce 
�laçlanıp sonra karıştırıldıktan sonra beklet�lmeden 
toprağa karıştırılmalıdır.

4. Kışın fidanlar sökülürken ve söküldükten sonra 
parseller der�n sürülüp çıkan larvalar toplanıp 
öldürülmel�d�r. 

5. F�danlıklarda köklü fidan veya çöğürler�n 
şaşırtılacağı tavalarda 1 veya 2 yıl önces�nden bu 
zararlılara hassas olmayan mısır, tırfıl ek�lmes� �y� 
sonuç vermekted�r.

6. Sonbaharda yapılacak 20–30 cm sürüm �şlem� 
�le larvaları kuşların etk�s�ne bırakmak, mayıs ayında 
15–20 cm sürme �le pupaları tahr�p etmek yararlı 
önlemlerd�r.

K�myasal Mücadele

İlkbaharda 0–20 cm toprak der�nl�ğ�nde toprak 
sıcaklığı 9–10 ºC ulaşıp larvalar toprakta akt�f hale 
geld�ğ� zaman (genell�kle mart ayından �t�baren) 2. 
ve 3. dönem larvalara karşı b�r �laçlama yapılır.

Sonbaharda �se yörelere göre değ�şmekle 
beraber  genel  b�r  uygulama olarak � lk 
yağmurlardan sonra larvalar toprak yüzey�ne 
yakın çoğu 2. dönem başlangıcında olduğu zaman 
(genell�kle eylül ayı) b�r �laçlama yapılab�l�r.

MEYVE AĞACI DİP KURTLARI
(Capnod�s spp.)

Erg�nler� s�yah veya bronz renkte, gr� veya 
beyaz noktalı zem�n üzer�nde s�yah çeş�tl� kabarık 
desenl�d�r. Erg�nler�ne genell�kle kök boğazında 
rastlanır. Yaklaşıldığında ağacın veya dalın eksen� 
e t ra f ında  dönerek  sak lanmaya  ça l ı ş ı r. 
Yakalanacağı anda bacaklarını vücut altına 
çekerek ölü takl�d� yapar ve kend�n� toprağa 
atarak kuru yapraklar ve otlar arasında harekets�z 
olarak g�zlen�r. 

Kışı ağaç kovuklarında yaprak altında ve 
toprakta harekets�z olarak geç�ren erg�nler 
�lkbaharda aşı gözü ve taze sürgünlerde oburca 
beslen�p sıcaklık 25–26ºC üzer�ne çıktığında 
ç�ftleş�rler ve yumurta bırakırlar. Yumurtalar 
fidanlarda aşı yerler�ne, yaşlı ağaçlarda kök 
boğazına bırakılır. Yumurtadan çıkan larvalar 2 
mm boyunda ve çok tüylüdür. Bu tüyler�n yardımı 
�le toprak �ç�nde hızla hareket ederek köke 
g�rerler. Çok neml� topraklarda larvanın hareket 
etmes� ve köke g�rmes� daha güçtür. Özell�kle taş 
çek�rdekl� meyve ağaçları, antep fıstığı ve 
kavaklarda kök kabuklarının altında 


	Sayfa 1
	Sayfa 2

