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iraz agaci nasil
korunur?
YaZl Serdar TEZCAN, Fiisun TEZCAN
Ege Oniversitesi, Ziraat Fakiiltesi

Bitki Koruma BdlDmD

TURKiYE'DE son yillarda ekolojik/orga-
nik tarrmln geli~mesine paralel olarak
ekolojik kiraz Uretiminde onemli ilerle-
meler saglandl ve bu sUre<;:tebitki koru-
ma uygulamalarr <;:okonemli bir yer tu-
tuyor.
Bu sayfalarda payla~tlglmlz bilgiler, Ege
Bolgesi'nde Devlet Planlama Te~kilatl
(DPT) destegiyle yUrUWlen"Organik Ki-
raz Uretim Olanaklarrnln Ara~tlrllmasl"
ve "Kiraz Tarrmlnda Ekolojik Uretime
Yonelim" projelerinden elde edilen so-
nu<;:laradayanarak ekolojik kiraz Ureti-
minde bir yil boyunca yapilmasl gere-
ken bitki koruma i~lemlerini i<;:eriyor.
Bir kUltUrdeki bitki koruma sorunlarrnln
en dU~UkdUzeyde olmasl i<;:inbitkilerin
sagllkli geli~tirilmesinin, baklm ve yeti~-
tiricilik uygulamalarr ile sulama ve gUb-
releme gibi i~lemlerin uygun ~ekilde ya-
pilmasl gerekiyor.

Ancak bu tabloda ele allnan etmenlerin
bulunu~ donemi ve zararr, TUrkiye gibi
geni~ bir Ulkede yoreden yoreye farklilik
gosterebiliyor. A<;:lklamabolUmUnde yer
alan etmenlerin kontrolUnde onerilen
yontemlerin yam Slra,a etmen i<;:ineko-
lojik tarrm kapsamlnda kullanilabilecek
preparatlar da uygulanabiliyor. Bu pre-
paratlann kullanlmlnda etkili doz ve za-
manln belirlenebilmesi i<;:inkonuyla il-

gili uzmanlarln gbrU~lerinin allnmasln-
da, sonradan dogabilecek risklerin on-
lenmesi a<;:lslndanbUyUkyarar var.
serdar. tezcan@ege.edu.tr

tezfusun@yahoo.com
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Bula~lk ve kurumu~ dal ve surgunlerin

budanmasl

Govde ve ana dallardaki Yaprakbuken

yumurta kumelerinin ezilmesi

(ic;ek Zinni erginleri ic;in mavi renkli

kuvetlerin kullandmasl

Yaprakbuken erginleri ic;in besin

tuzaklannln asdmasl

Kiraz sinegi erginleri ic;in san yapl~kan
gorse I tuzaklann asJimasl

Hastallk etmenleri ve boeeklerle bula~lk dal ve surgunler agac;lardan uzakla~tll"llarak
bitkilerin sagllkll geli~mesi saglanlr.

Aletler ozellikle bula~lk bitkilerde kesim ic;in kullanddlglnda, 1 olc;u c;ama~lr suyu

(sodyum hipoklorit) + 9 olc;u su kan~lmlna her kullanlmdan sonra batlrlilp dezenfek-
te edilir.

Kesilen yerlere 1 kg ardlC; katranl + 250 gr elenmi~ toz gozta~1 kan~lml flrc;a yardlml
ile surulur.

Dogal parazitlenme yuksek degilse tlrnak veya sert bir flrc;a yardlml ile yumurta ku-
meleri ezilir.

Sonbaharda ekimi yapdan ve % 20-30 oranlnda c;ic;eklenen figin topraga kan~tlrll-

mas, gerekir. Kiraz koklerine zarar vermemek ic;in bu i~lemin mumkun oldugunea
yuzeysel olmasl onerilir.

Ozellikle orman alanlanna yakln bahc;elerde sorun olan c;ic;ekZinni erginlerini azal-

tabilmek ic;in yeterli saYlda mavi renkli kuvet, ic;ine su konularak agac;slralan arasl-

na toprak uzerine yerle~tirilir. Bu kuvetler her gun kontrol edilir ve suyun buharla~-

ma durumu da dikkate allnarak yakalanan erginler toprakta ac;Jianc;ukurlara derin-

ee gomulerek populasyonlan azaltdtr. Tuzaklar c;ic;ekzinni yakalanmasl tamamlan-
dlktan sonra kaldlrlilr.

Ozellikle YaZlel boeeklerle bula~lk olan budama art, klan, zararldarla birlikte zengin

bir dogal du~man faunaslnl da banndlnr. Bu donemde ozellikle dogal du~manlann

ergin C;lkl~lan buyuk olc;ude tamamlanlr. Bu dallar banndlrdlklan zararldann sagllk-

Ii agac;lara bula~malannl onlemek ic;in parc;alanarak, topraga derinee gomulmelidir.

Ozellikle taze UC;surgunlerde zararll olabilen kiraz yaprak bitinin kontrolUnde, do-

gal du~manlann etkinligi artlrllmall, gerekirse bula~lk surgunlere arapsabunu c;ozel-
tisi uygulanmalldlr.

1 It ~arap + 250 ml sirke + 250 gr ~eker + 9 It suyun kan~tlrJimasl ile olu~turulan be-

sin tuzak slVlsl her pet ~i~eye 1 litre kadar konur ve dekara en az 3-4 tane olaeak ~e-

kilde verden yakla~lk 1.5 m yukseklige asJilr. Haftada bir kez yapJian kontrolde kele-

bek saYlsl artmaya ba~ladlglnda gerekirse agac; ba~lna 1 adet olaeak ?ekilde kitlesel

tuzaklama yapJilr. Besin tuzaklarda yakalanan oocekler kazllan c;ukurlar ic;ine bo~al-

tdarak, tuzak slVlsl yakla~lk 2 haftalik araliklarla birkac; kez yenilenir.

Kiraz sinegini izlemek ic;in dekara 2 adet olaeak ~ekilde her iki yuzeyi yapl~kan ile

kapll san renkli gorsel tuzaklar agac;lann guneydogu yonune verden yakla~lk 1.5 m

yukseklige asdlr. Eger ergin populasyonu artl~ egiliminde ve tuzak ba~lna haftada

10'dan fazla ergin yakalanlyorsa bu durumda kitlesel tuzaklamaya gec;ilir. Kitlesel

tuzaklamada agac; buyuklugu dikkate allnarak agac; ba~lna ortalama 4 (2-7) tuzak

asdlr. Bu tuzaklann etkinliklerinin artlrdmasl ic;in ba~ta amonyum bile~ikleri olmak

uzere c;ekici ozellige sahip degi~ik maddeler de birlikte kullandabilir.
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Yazlclbocekler ic;in tuzak dallann kullanil-

masl

Uzerinde kOc;Okaynalar bulunan kOrelerin bahc;elere asJlmaslyla ku~lar kaC;lrIlarak

meyvelerdeki zarar onlenir.

Boceklerin yumurta blrakmasl ic;in bula~lk olmayan tuzak dallar kesilerek agac;lar

Ozerine aSlhr ve yakla~lk 20 gOn soma toplanarak, derince gomOIOr.

YaprakbOken ergin C;lkl~lnrn tamamlanmasmdan soma besin tuzaklar toplanlr ve

temizlenerek somaki Yillarda kuJlanrlmak Ozere depoya kaldlnhr.

Tuzaklarda kiraz sinegi yakalanmaslnln ve kiraz hasadlnln tamamlanmaslnln

ardlndan tuzaklar toplanlr ve temizlenerek somaki yillarda kullanilmak Ozere

depoya kaldlnllr.

Ozellikle alOviyiJ.! topraklarda haziran aymln ikinci yanslndan itibaren havanln

karardlgl saatlerde uc;u~a ba~layan Manas erginleri, bahc;elerde kuru Ian 1~lktuzak-

Ian ile yakalanmah ve bu ~ekilde yumurta blrakmalannln onOne gec;ilmelidir. Bu

tuzaklar elektrik olan bahc;elerde yeterli saYlda haZiflanlr ve ak~am saatlerinde

c;all~tlrlhp, sabahleyin elektrik kapatillr. Uygulamaya Manas erginlerinin yakalan-

masmln tamamlanmasma kadar devam edilir.

Ozellikle kurak yorelerde haziranln ikinci yanslndan itibaren zararll olabilen

KlrmlzlorOmceklerin dogal dO~manlan da dikkate ahnarak baslnc;h suyla ylkama,

kOkOrt ya da arapsabunu uygulamasl onerilebilir.

Govde ve kalln daJlar ic;inde galeri aC;lpkbk bogazl c;evresine tala~ C;lkararakdikkati

c;eken oocek Wrlerinin kontrolOnde, galeri aglzlanndan tel sokularak larva, pupa ve

erginler oldOrOlmelidir. Aynca agac;lann govde ve kahn dallan Ozerinde yumurta

blrakan erginler elle toplanarak bldOrOIOr.

Agac;lann kokbogazl c;evresine ve toprak Ozerine yumurta blrakan Dipkurdu ergin-

leri sabah erken saatlerde fazla aktif degilken elle toplanarak oldOrOlmelidir. Agac;

kok bogazl c;evresinin otsuz blrakJlmasl erginlerin yumurta blrakmaslna uygun

olmayan bir ortam saglayacaglndan onemlidir. Aynca yumurta koymak ve beslen-

mek ic;in su stresi altlndaki agac;lan tercih ettiklerinden mOmkOnse dOzenli sulama

yapilarak agac;lar gOc;lObulundurulur.

Ergin oncesi donemdeki bireyleri bitki koklerini emerek zarar yapan Agustosbi::\cek-

lerinin erginleri, mayls sonundan itibaren topraktan C;lkar ve bahc;eler ic;indeki

kanya~lar ile agac;lann ince sOrgOnlerine yumurta blrakarak zararll alur. Yumurta

blrakllan kanya~lann bic;ilmesi ve yumurta blrakJlan c;ogunlukla lek yililk kurumu~

sOrgOnlerin sonbahar yagmurlan oncesinde budanarak agac;lardan uzakla~llnlmasl

bu tOrOn konlrolOnde onemlidir. Aynca bula~lk olmayan tuzak dallar asilarak,

yumurta blraklmmdan soma toplanrp imha edilir.

Ye~il gObre olarak, sonbaharda ilk yagl~lardan soma, dekara 8-10 kg fig tohumu ile

2 kg arpa tohumu kan~IJrllarak topragm azot ve organik madde ic;erigini

zenginle~tirmek amaClyla uygulanan fig, bitki koruma aC;lslndan:

- Dogal dO~manlara bannma veri ve besin kaynagl olur,

- Topraktaki kl~hk yabanci ollan da baskilar. Aynca toprak erozyonunu onleyerek

lopragln su tutma kapasitesini de artlrlr ve bitkileri gOc;lendirir.

Kemirgenlerin konlrolOnde yardimci olan avcl ku~lan elkin kJlmak ve avlannl rahat

gormelerini saglamak ic;in agac;dipleri ve slra aralannda mekaniksel olarak yabanCi

at kanlrolO yaplhr.


