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Diger meyve tOrierinin yam sira kiraz

yetiljt iriciliginde de zaman zaman tinemli

bitki koruma hatalan yapllmaktadlr. Bu
hatalar her ne kadar kiraz tanrm Ozelinde
bu makalede ele ahnmllj olsa da, ashnda
meyveciligin men hemen tam
kOItOi1erinde yaygln ve stk olarak
ka~llaljl!an genel hatalardu.

Bu hatalann giderilmesi ic;in yapumas:
gerekenier allaglda belirtilmilj tir:

) Bahc;e tes is edit cek alan, kiraz
yeti, ti riciligina uygun olmahdlr:

Kiraz Qretiminin yaptlacagl alan,
toprak ozellikleri, yOkselti, yOney, c.ografi
I onum ve iklim. Ozellikler yOnOnden

kiraz yeti~"i!iciligine u'J un olmehdrr.
ELErtilen. konu! rea rt ra ~I~acak ir
alums Jzlu .un, sonrakl y!It... da kiraz
-r j ,jfide d di sorunlar far:!!, bi;e" "i
un rtulrn filai!·1ir. megin te i"in
kurul:.3 a~i siano ~nc~Ki ; !Iiard
y .~ '1ml~ b~', ',j~ "-',,108.:; ... kaynakh
zara ;,- V'~1-=l hao tail t)t). m:ellyla H~:d!l 6

bilgilerin Iyl derlenmesi ve konu
uzmanlanyla birlikte analizlere dayall
olarak d$rlendirilmesi, sonraki yillarda
ortaya C;lkabilecek pek !;Ok sorunun
Onlenmesi aC;lslndan bOyOk 0 me
sahiptir. B~ nedenle bu konuda gerekli

titizJik. ilj in planlama asamasmden
itibaren gOsterilmeli ve olas: sorunlar

giderildikten sonra bahce tesisine
gec;ilmelidir.

b) Saghkll bitkisel Oretim materyali
se~ilmelidir:

Kiraz tanmmda kullarulan tohum,
¢gar. fidan , kalem, aljl gOzO gibi Oretim
materyalinin saghkhhgl son derece
onemli olup, bu konuda Oretimin ilk
basamaglnda yapllan hatalar sonraki
yillarda giderilmesi olanakslz sorunlar
yaratmaktadlr. Bu nedenle saghkh
agac;lardan elde edilecek tohumlarla
~Or Oretimine gec;i1melidir.
Bulalllkhgindan suphe edilen agac;lardan
kesinlikle tohum, c;elik, asuama materyali



alinmamah ve uretim surecinde gerekli
J.

. testier yapilmahd«.
Fidan Oretiminin yapllacagl fidanhklar

, 6968 saylh vasa ve Hgili yonetmeliklerin
, gereklerine gore tesis edilmeli; toprak ve

. bitki analiz ve kontrolleri titizlikle verine

getirilmelidir.

c) Budama ve a,lIama aletlerinin
temlzligine dikkat edilmelidir:

Garek kiraz anaclanrun asuanmasmda

kullamlan a~1 blc;aklan ve gerekse
budama sirasmda kullamlan testere ve

maksslar1a deQil1ik hastahk etmenlerinin,
k8silen bitkilerin birinden digerine
bUla, tlnlmasl yayglil olarak ka~llal1llan

bir durumdur. Bu durumda hastahkla
bula,lk bir bitkinin kesilmesiyle alete
bula, sn mikroorganizmalar, daha sonra
yapllacak kesimlerde cok sayida saghkh
bltkiye bulastmlmaktadir,

Yapllan uygulama ; bir anacm
£ lianmasl ise, bu durumda elde edilen

(idan, hastahkla bula"k olarak geli,meye
bal}lamakta ve c;ogu zaman da birkac; yll
senra kurumaktadlr.

Budama sirasmda bu konuya dikkat

aailmemesi durumunda budamadan
beklenen yarar ortadan kandlgl gibi ,
budama srrasmda hastahk etmenleri bitki
Qzerinde veya bitkiden bitkiye mzla
yayllmakta ve istenmeyen durumlar
ortaya C;lkmaktadlr.

Bunu 6nlemek i~in ne yapllmahdlr ?

Kullamlan aletlerin temizliginin

saOlanmasl ic;in gerekli miktarda % 10'Iuk
sodyum hipoklorit c;ozeltisi hazutanarak
aletler bu c;ozelti ic;ine daldlrlldlktan sonra

kullanJlmahdlr. Pratikte 1 olC;O sodyum
. hipoklorit yani c;ama,lr suyu ile 9 olyG
suyun kan~tlnlmaslyla aide edilen bu
kansim, plastik ~il1e veya kovalar ic;ine
konularak astlarna ve budama il1lemleri
sirasmda uygulamayl yapan kisilerce

aletler bu kansirn ic;ine daldlnldlktan , •
sonra gerekli i~lemler yaplhr.

d) Yaralar kapatllmahdlf:

A~llama strasmda olusan yaralar al11
macunuyla kapaturnasma ragmen,

budama sirasmda olusan yaralar c;ogu
zaman kapanlmarnekta ve hastahk
etmenleri ile zararn boceklerin bitkiye
giril1i ic;jn aC;lk kapt gorevi gOrmektedir. Bu
sakmcarun giderilmesi ic;in oncelikle kahn
dallardaki kesimlerin ardmdan, kesilen
kisimlann derhal kapatilmasi gerekir.

Yaralar nasll kapatllmahdlr?

Yaralann kapatrlmasmda 750 gr ardlC;
katraru + 250 gr goztal11 kanl1lml
kunarnlmatunr. Bu amaela genellikle
aktarlardan satin ahnabilen ardre katram
ic;ina 250 gr toz hale getirilerek elenrnis
goztal11 eklenmeli va bir c;ubukla iyice

kan~tlnldlktan sonra nrca ile yara

dokusunun uzert bu kaf!~lmla

kapatnmahdrr,

e) Budama artlklan bah~lerden

uzakla,tlnlmahdlr:

Budama sirasmda hastahk ve
zarar1l1ar1a bulal1lk oldugu i~in aga~lardan

kesilen dailarm bahcelerden
uzaklastmlmast gerekirken, bu i~lemin

.yapllmadlgl ve bahce ic;inde ya da bahee
kenannda biriktirildigi, kimi zaman da
bahc;eler arasi smman belir1eme
amaciyla kullamldl~1 gorOlmektedir.

Bazt durumlarda ise artiktar

bahc;eden uzaklal1tlnlmakta fakat bu
islem olmasr gereken zamandan daha

sonra gerc;ekle~mektedir. Bu durumda

bula~lk dallarda bulunan zarern etmenler
saghkh agaC;rara yayllmakta ve
budamadan beklenen yarar azalmaktadrr.
Bunun i~in gerekli onlemler atmarak
budama artiklan bahcelerder,
uzaklastmlmah ve soz konuso
sakmcalann onune gec;ilmelidir.



1) Huat sonruanda... QzerlDli:Je
meyv blralolmamalldlr:

Kiraz meyvelerinin hasadl genellikle
bir veya iki toplamada tamamlantr. Bu
i,lem snasmda henOz olgunla,ma!JIQI
iyin hasat edilmeyen meyveler aQay
Ozerinde kahr. Co~unlukla ek i~OcOnO

gerektiren ve daha sonra olgunla,an
~~itlerin hasad: geldiQi iyin aOay
Ozerinde kalml, olan meyveler ya olgun
~ekilde toplantr yada yoCunlukla unutulur.

lste dallar Ozerinde kalan bu meyveler,
basta KirazsineOi olmak Ozere anlar ve
diOer bOcekler iyin besin kaynaQI
olu,turmaktadlr. Kirazsinekleri bu olgun
meyvelere yumurta lanru blraklr. Bu
meyvelerin dahnda oigunla~maslntn

ardmdan yere dOkOlmesi ile meyve iyinde
geli~mi, olan larvalar da yere dO,erek
topraQa ula,lr ve top,akta tOnel ayarak
iyinde pupa durumuna geyer. Ertesi ytla
kadar toprakta kalan pupalar aytlarak,
sonraki ylhn Kirazsinegi erginlerini
olusturur ve bu biyolojik dOngO devam
eder. Bu dOngOyO engelleme aylslndan
hasat sonrasanda aOay Ozerinde meyve
brrakrlmamesmm bOyOk Onemi vardir .

g) Vare d6kQlen bu' Ik mayveler
topl nmalld .r:

Catl~ml~ olan veya Monilya ve
Botrytis gibi hastahklar yada KirazsineQi
gibi zararl:l ria bula,lk meyveler hasat
edilen diger meyvelerte kan,t ,nlmayarak
hasadl yapan ki§i1e.ce yoi)unlukla yere
a llir. Hastahk ve zarartllarla bula,lk olan
bu rn yveler bir r enfeksiyon kaynaQI
oldu~undan bunlann ayn kovalar ic;inde
optanarak bahc;e i9inde kazllacak 50-60

em derinlikteki cukurlara gOmOlmesi ve
ayru i~lemin yere dOkOlen diOar meyveler
iyln d yap,lmasl gereklidi r. Bu sayede

nfeksiyon kaynakiarlnm kurutulmasl ve
sonraki Yillardaki olasl sorunlarm
aza/tilmasl mOmkOn olur.

h) . Sulamaya 6Dn gllaterilmelldJr:

Sulama bitkinin saOhklt ve gOC;IO
gelil}imi acrsmdan c;ok Onemli bir
uygulamadlr. Sulamanln zamaru, sulama
suyu miktan ve l}ekli gibi konular bitki
koruma aersmdan da bOyOk Oneme
sahiptir. Bu nedenle, toprak ve bitki de
dikkate altnarak gereksiz sulamalardan
kac;mJlmahdlr. Ozellikle erken sulamalann
Kirazsineoi populasyonunu arttlrabileceQi
gOz ardl edilmemelidir. Aynes
nematodlarla ve diOer etmenlerle bulal}lk
sulama suyunun kuuarnrmrnn, bu
etmenlerin bahc;elere bulal}tJrllmasmda
bQyOk rolOnOn olabileceQi dikkate
ahnmalrdrr, Sulamanm yapJlmamasmm
bitl<ide yaratacaOI stresin , Dipkurtlan ve
YazlclbOcekler gibi bOcek tOrierinin
zaranru arttlrabileceOi bilinmeli ve olanak
varsa sulama uygulamasma gec;ilmelidir.

I) Tanm al savala bQtQnle,tJrlel
dlGo, y6ntemlere yeteflnee yer
verllm.lldlr:

Kirazda tanmsal sava~ denildiOinde
akla neredeyse sadece kimyasal saval}
gelmektedir. Kimyasal savaem, yarattlOI
riskier nedeniyle en son bal}vurulmasl
gereken bir saval} yOntemi olduOu
ortadadir. Bu nedenle son Yillarda diQer
yOntemlerin On plana Olkanlarak
uygulanmasl Ozerinde Onemle
durulmaktadlr. .Kiraz tanrmnda dikkate
ahnmasr gereken ve tanmsal sava,1
bOtOnlel}tirici nitelikteki yOntemler
l}unlardlr:

• Klrazsinegille klmyasal sav 98
karar vermede ve sava,
uygulamalarmda aarl y Pi lean
garsel tuzaklardan yararlamlmahdlr:

San yaplfikan gOrsel tuzaklar Ozellikle
KirazsineQi i1e sava,ta gittikc;e Onem
kazanan, genellikle 15 X 20 cm
boyutlannda, san renkli ve her iki yOzO
yapl~kan madde ile kapli olan ve



aAa~ann gOneybati yOnonde. yaklatlk
150 em yOksekfiC)ine iple asllabilen
tuzaklardrr. Bu tuzaklann san rengi
KirazsineOini cezbederek tuzaklara
yoneltrnekte ve erginler yOzeyindeki
yapiskan maddeyle temas ederek tuzak
Ozerinde yapisarak kalrnakta ve meyveler
Ozerine yumurta birakmast Onlendigi ie;in
kurtsuz meyve Oretimi acrs mdan bOyOk
onem tasimaktad«.

Bu tuzaklar meyvelerin olgunlal}ma

dOneminde dekara iki adat alaeak l}ekilde

agae;lar Ozerine aSlldlglnda, 0 bahyede

Kirazsine~i bulunup bulunmadlglnl ortaya

koymaktadir. Pratikte KirazsineOinin
bolluguna gOre tuzak saYlsl agae; basrna

4 ile 7 tuzaga kadar arttmlarak sinekler
kitlesel olarak yakalamp kurtsuz kiraz

Oretimi saglanm~ktadlr. Gerekli
durumlarda bu tuzaklann etkinligini
artnrmak iyin amonyum fosfat, amonyum
asetat gibi amonyum bilel}iklerinden de
yarartarnlabillr. Organik kiraz Oretiminde
san yap1likan gOrsel tuzak yOnteminin
Onemi her geyen gOn artrnaktadir. Eger
gerekiyorsa san yap ll}kan gOrsel tuzak
saymuan dikkate ahnarak yOnergesinde
bulunan ilaylarla teknigine gOre ilac;lama
yapilmasl da konvansiyonel ve entegre
Oretim sOrec;lerinde mOmkOndOr.

• Yapr kbOken rv1nlerinln
pupul syonlarmun azaltslmaslnda
be In tuzaklarden yar rlanllmaltdar:

Kirazifl Onemli blr zararnsi olan
Yaprakbuken, kllli yumurta dOneminde
gec;iren bir turdur. CiQaklenme
donerninde acilan yumurtalardan crkan
larvalar yaprak, C;i~k , meyve gibi
krsuntarda beslenerek zarar yapar.
YiJreden yOreyed~i~mekle birlikte mayrs

ay rim ortasmdan sonra dogada
gOrOlmeye bal}layan kelebeklerin besin
tuzaklarla yakalanmasr , bunlann yumurta
btrakmasmt engeJlediginden, zararny.
sonraki y,IIarda gittikye azal maldad tr.

au am~ 1 It tamp + 250 ml sirice +
250 gr toz ~er ve 9 It suyun
kan,tlnlmasl ve bu kanstmdan plastik
kaplann her birine 1 litre konularak
agae;lara asrlrnasryla YaprakbOken
kelebeklerinin ve sonraki Ylla ulasacax

yumurtalann aza ltrlmast mOmkOndOr.

• CI~ek zmm ergln populasyonlannan
Itllmasmda mavl renkll

kOvetierden yararlanalmalldlr:

Ozellikle Mart-Nisan aylannda orman

alanlanna yakm bahyelerde zararn olan

Ciyek zmru ergin populasyonlanm
azaltabilmek ie;in mavi renkli kOvetler,
iyine su konularak agay siralan arasma
toprak Ozerine yerlelitirilmeli ve ie;ine
dO~en Ciyek Zinni erginleri toprakta
acrlan cukurtara derince gOmOlmelidir.

• anas ergll1lerlnln populasyonunun
Itllmaslnda IIlk tuzaklardan

yararlanllmahdlr:

Ozellikle alOviyal nitelikteki hafif
topraklarda bitki kOklerini kemirerek
zararll olan manas larvalan , daha sonra
pupa ve ardmdan da ergin olurtar. Yaz
aylannda havanm kararmaya
ba~lamastyla ucusa ge~n erginlerin
1~I"a yonelme davrarust nedeniyle, l!jlk
tuzaklarla toplanmast mOmkOndOr.

Haziran-EylOI aylanndaki donemde bu
amacla hazrrlanan l!jlk tuzaklann, icinde
elektrik bulunan bahyelerde
kullamlmaslyla manas erginlerinin
populasyonunun azaltnmasma yaillillrnah o
ve yakalanan erginler OldOrCIlerek
yumurta brrakumrun OnOnegee;ilmelidir.

• Toprakaltl zararil larlyia sava,ta
toprak 1,leme y6ntemlnden
yararlanalmahdlr:

Aga91ann koklerinde zararh olan
etmenlerle savasta toprak isterne bOyOk
Oneme sahiptir . Ozellikle etmenlerin
toprak yOzeyine yak rn oldugu dOnemde
yaprlacak toprak i,lerne ile bu etmenlerin



toprak yOZeyine C;Ikanlarak
populasyonlanntn dOCal dO,manlanmn
da desteQiyle azaltitmasl mOmkOndOr. Bu
i,lemler aym zamanda bahc;e/erdeki

hastahkh bitki artlklanyla yabanci ot/ann

populasyonlanntn azaltllmasl yOnOnden

de Onemli olduOundan, gerekti~i

zamanda uygun a/et/erle toprak ill/eme
y6ntem/enne bal}wru/maltdlr.

• B6ceklerln lie toplanmasma
01 bUdlglnce fazla yer verilmeUdlr:

Ozel/ik/e Dipkurtlan ve TekebOcekleri

gibi in bOceklerin erginleri ile

YaprakbOken larvalarmm elle toplarup
OldOrOlmesi,butOrierinin populasyonlanntn
azelnlmasr baknmndan Onemlidir.

Slcaklt~tn dOliOk oldugu gOnOn erken
saatlerinde Dipkurt/an ve TekebOcekleri

daha hareketsiz olduklanndan, agac;/ann

kOkbogazl ve gOvde/erindeki toplama
i!?leminin bu saatlerde yaprlmasr basany:
arttirmaktadir. Bu yOntem Ozellikle kOc;Ok

bahc;elerde ballan" sonuclar vermektedir.

• Tuzak dallar asslarak zararhlann
popula yonlanmn azaltJlm~sl

hedetlenme! dir:

Kesilerek aga~ar uzerine astian ve
zararhlar lie bula~lk olmayan dallar,

Yazicibocekler veya AgustosbOcekleri

ic;in uygun yumulia birakma yerleri

olabi/ir. Bu nedenle zaranuann dogada
bulunuslan da iztenerek MaYI$~EyIQ!

aylan arastndaki donemd asuan tuzak
dallar, yakla~Ik 20 gOn sonra toplanarak

imha edi/meli ve b-5ylf;lce zaramlarm
. opulasy~mlan azaltllmahdlr.

.. un dok au 'cande ~aleri a~an

0klerle ~va ttl ~! ita ·-'dO. .f';!

ya t min bJ\i~Vl!Nlm ~ ,(hr:

Aga91~·em OVtfe' e ana j~!lan :'; inde
gal ,I: acan ve t :J sirada i :OKlJ d:~me taias.
~I i<aran boc:e"ierie sav~ ... ta tel ile c ldOrme

yontemi ba~~:mh i3onu~!ar venI ektedir.

Bu y6ntemin uyguianmasl iyin talal1
C;Ikllll olan a~ac;lar belirlenip, galen
aOlzlari aC;lldlktan sonra, ince bir tel
ga/eriye soku/arak doku iC;i zararnnm

mekaniksel o/arak 6ldOro/mesi hedeflenir.

Bu i!}lemde kullant/an telin kahnltOl,

uzunlu~u. galerinin geni~ligi ve derinligi
gibi Ozellikler dikkate ahnmah ve daha

sonraki gOnlerde yapllan talal1 C;Ikl~

kontrolleriyle uygulamanln etkinligi
izlenmelidir.

• YaprakbOken'in yumurta kQmeleri
ezilmeUdir:

YaprakbOken kelebekleri yumurtalanm
yogunlukla bitkilerin gOvde ve kahn

dallanna blraktlgmdan. ozellikle kl~

aylannda yaprlacak kontrollerde
parazitlenme durumu da g6zetilerek bu

yumurta kOmelerinin ezilrnest,
YaprakbOken populasyonunu azaltrc: etki

gosterecektir. Ozellikle dar alanlarda bu

yOntemin ballanlt sonuclar verdigi
gOzlenmektedir.

• Ku,1 nn bah~elerden

uzaklaitlnlmaslnda aynah
Idlrelarden yararlamlmahdlr:

Meyvelerle beslenerek zararh alan

kUll'ann bahye/erden uzaklastmlmasmda,
Ozerinde kOc;Ok ayna/ar bulunan kOrelerin

bOyOk etkisi oldu~u son yillarda
gozlenmektedir. Bu nedenle sorun alan
yerlerde bahcelere aynah kOreler asilarak

ku~tar kaYlrJlmahdlr.

~ Blyoloj lk sava, etmenleri korunmah
vo etkinlikleri arttlfllmahdlr:

Kiraz bahcelerindeki zararn etmenieri
bask: altma alarak kontrol etme gOeOne

sahip olan dogal dusrnanlara gereksiz ve
yanh~ tanm ilact uygulamalan ile zarar
verilmemel i ve populasyonlanrun
korunarak etkin olmasma yonelik

destekleyici Onlemler ahnmahdlr.

Gerekirse ortOleme ve ye~i1 gObreleme



•

arnacryla kullamlan fig ve yonca ile diger
~ bitkilerden bu amaeta yararlanllmah ve bu

sayede birc;ok dogal dO~manm ergin
besinini bulmasi ve kiraz bahc;elerindeki
etkinliklerinin arttmlmasi saglanmahdlr.

• Bitki dokulanmn tozlanmaslOlO
6nOn ge~iimelidir:

KlrmlzlOrOmcekler gibi etmenlerin
zaran, yaprak ve dallan tozlu olan
bahc;elerde arttlgJndan tozlanmamn
OnOne g~ilmelidir. Bu amacla bahc;eler
~vresindeki yollar asfaltlanarak veya
yanik yag dOkOlerek tozlanma Onlenmeli
ya da suyta pulverizasyon uygulamasl Ue
tozlar ve KlrmlzlOrOmcekler yaprak
OZ8rinden ylkanarak dogal dO~manlann

tekrar etkin otmas: saglanmahdlr.

n Zorunlu durumlarda ba,vurulan
klmyasal sava , geregi gibi
yapdmalldlr:

Ba~anh bir kimyasal sava~ ic;in dogru
ilac;. d~ru zamanda ve doQru ~ekilde

uygulanmahdlr.
Farkh c;e§itlerden bitkilerle tesis

Gdilme zorunlulugu olan kiraz
bah~lerinde bu kurallara uyulmasl bazl
%or1uklan beraberinde getirir. Omegin

ikenci c;e§itlerde zarar yapma riski
dO, Ok olan Kirazsinegi ic;in. gec;ci c;e§itler
ri k altmda olabilen c;e§itlerdir. Su
mtdenle ban konulann dikkatle goz

onune almrnasmda yarar vardir , Bunlar:

• Bitkinin c;e§idi

• Bitkinin fenolojisi

• Etmenin ozellikleri

• Pestisitin ozellikleri

• Uygulama dozu

• Uygulama aletinin ozellikleri gibi
konulardir. Bu konular dikkatle
incelenerek . gerekli degerlendirme ve
uygulamalar yapllmahdlr.

Uygulamada yevreye en az zaran
olacak pestisitlerin sec;imine ozen
gosterilmelidir. Ozellikle son yillarda daha
fazla onem kazanan bitkisel klikenli
pestisitler ve mikrobiyal preparatlar
Ozerinde durulmah ve mutlaka
yOnergesinde alan preparatlar
sec;ilmelidir.

SUMMARY

MISTAKES AND SOLUTIONS OF
PLANT PROTECTION APPLICATIONS

IN CHERRY PRODUCTION
Cherry is an important fruit in

Turkish economy. Some mistakes and
solutions of plant protection
applications in cherry production are
discussed in this review.
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