ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)
2015: 3 (2): 27–34
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Öz
Bu çalıĢmada, 2013 ve 2014 yılında; Çanakkale ili Merkez, Lâpseki, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde;
Ģeftali, kiraz, kayısı ve elma bahçelerinde Tropinota hirta (Coleoptera: Cetoniidae) ergin yoğunluğunu belirlemede
farklı tuzaklar değerlendirilmiĢtir. Mavi renkli huni, yapıĢkan levha ve leğen tuzaklar ile bunlara trans-anethole +
cinnamyl alcohole (1:1) karıĢımı ilave edilerek erginleri yakalamadaki etkinlikleri incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın
sonunda 2013 yılında günlük ortalama sıcaklığın 13 oC olduğu 2 Nisan‟da ve 2014 yılında ise 10 oC‟olduğu 23
Mart‟ta T. hirta erginleri tuzaklara yakalanmıĢtır. Her iki yılda da en fazla ergin, Ģeftali bahçelerindeki tuzaklardan
sayılmıĢ olup, bunu sırasıyla kiraz, elma ve kayısı bahçelerindeki tuzaklar izlemiĢtir. Ayrıca, en fazla T. hirta
ergini Ezine ilçesine bağlı Akköy‟deki tuzaklardan elde edilmiĢtir. Meyve türüne bakılmaksızın en yüksek sayıda
ergin, mavi leğen+cezbedici tuzaklardan sayılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Tropinota hirta, Mavi leğen, ġeftali, Kiraz, Elma, Kayısı, Çanakkale.

Abstract

Effect of Epibrassinolide, Gibberellic acid and Naphthalene Acetic Acid on Pollen
Germination of Some Pomegranate Cultivars
The study was tested the different traps to determine the adult density of Tropinota hirta (Coleoptera:
Cetoniidae), in peach, cherry, apricot and apple orchards in Center, Lapseki, Ezine, Bayramiç district of Çanakkale
province, in 2013 and 2014. The aim of this study was to the effectiveness of the blue color sticky, funnel and
bowl traps and also an attractant containing trans-anethole+cinamyl alcohol, (1:1) traps in capturing adults. The
results showed that adults of T. hirta were captured in the traps on 2 April 2013 and 23 March 2014, at an average
temperature of 13°C and 10°C respectively. In both years, the most adults were counted in the traps of peach
orchards. It was followed by the adults captured in the cherry, apple and apricot orchards respectively. In addition,
the most of T. hirta adults were obtained in the traps of Ezine (Akköy) district. The highest number of beetles were
captured by the blue bowl plus water traps with attractant in all orchards.
Keywords: Tropinota hirta, Çanakkale, Peach, Cherry, Apple, Apricot, Blue bowl.

Giriş
Çanakkale ili, meyve üretimi bakımından önemli potansiyele sahiptir. Tarımı yapılan %33‟lük
alanın; %4‟ü meyve, %2‟si bağ ve %10‟u zeytinliklerle kaplıdır. Meyve üretim alanlarında Ģeftali
%63‟lük payla ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra elma (%17), kiraz (%9) ve kayısı (%8)
gelmektedir (Anonim, 2013).
Çanakkale ilinde ürün desenindeki çeĢitlilik, farklı zararlı böcek ve akar türleri için uygun besin
kaynağı oluĢturmaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda polifag zararlı türlerin popülâsyon
yoğunluğunda önemli artıĢ görülmüĢtür. Elma ve Ģeftali alanlarındaki zararlı türlerden Cydia pomonella
L., Grapholita molesta (Busck), Archips rosana L. ve Pandemis cerasana Hübner‟nın bazı biyolojik
özellikleri incelenmiĢtir (Özpınar ve ark., 2009; Özpınar ve ark., 2012; Ercan ve Özpınar, 2014).
Çanakkale ili kiraz alanlarında yapılan araĢtırmada ise Baklazınnı (Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera:
Cetoniidae))‟nın önemi vurgulanmıĢtır (Ertop ve Özpınar, 2011).
Larvaları toprakta saprofit olarak yaĢayan ve geniĢ bir konukçu dizisine sahip olan T. hirta
Türkiye‟nin de için bulunduğu Orta Avrupa‟dan Ġran‟a kadar olan geniĢ bir alanda tespit edilmiĢtir
(Stanek, 1984). Birçok meyve ve süs bitkilerinin çiçeklerinde zararlı olan T. hirta erginleri gündüzleri
aktif geceleri ise hareketsiz haldedir. Meyvelerin çiçeklenme döneminde çoğunlukla bu zararlıya karĢı
mücadeleye gerek duyulmaktadır. Macaristan‟da T. hirta erginlerinin meyve ağaçlarının çiçeklerini
yiyerek verim kaybına neden olduğu kayıt edilmiĢtir (Rackskō ve ark., 2007). Bulgaristan‟da
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T. hirta‟nın genç kiraz bahçelerinde %70‟e varan oranda zarar yaptığı bildirilmiĢtir (Kutinkova ve
Andreev, 2004). Yine Hırvatistan‟da T. hirta erginlerinin Ģeftalilerde ciddi zararlar meydana getirdiği
belirtilmiĢtir (Razov ve ark., 2009). Makedonya‟da ise bu zararlının tüm bölgelerde yaygın olduğu tespit
edilmiĢtir (Rozner ve Rozner, 2009). Türkiye‟de ise E. hirta‟nın birçok meyve türünde varlığı
bildirilmiĢ olup, son yıllarda meyve ağaçlarının çiçeklenme döneminde ekonomik zarara neden
olmasıyla bu konuda pek çok çalıĢma yapılmıĢtır (Kara, 1995; Tezcan ve Pehlivan, 2001; Öztürk ve
Ulusoy, 2003; Kaya ve Kovancı, 2004; Özkan ve ark., 2005; Özbek, 2008; SağdaĢ ve YaĢar, 2013;
YaĢar ve Uysal, 2013).
Ağaçların çiçeklenme döneminde polinatör türlerin zarar görmesi nedeniyle bu zararlı ile
mücadelede kimyasal preparatlar önerilmemektedir (Özbek, 2008; YaĢar ve ark., 2013). Zararlı ile
mücadelede alternatif yöntemler üzerinde durulmuĢ olup, meyve ağaçlarının çiçek renk ve kokularından
yola çıkılarak elde edilen kimyasal bileĢiklere ve mavi renge erginlerin yöneldiği tespit edilmiĢtir
(Schmera ve ark., 2004). Erginleri yakalamada parlament mavisi rengindeki tuzakların etkili olduğu
bildirilmiĢtir (Mitko ve ark., 2011). Diğer taraftan çalıĢmalar detaylandırılmıĢ ve kiraz bahçelerinde
T. hirta erginlerini yakalamada çiçeklenme öncesi ve sonrası dönemde beyaz renk, çiçeklenme
döneminde ise açık mavi tonun en iyi sonucu verdiği tespit edilmiĢtir (Aydın, 2011;YaĢar ve ark.,
2013). Ayrıca, mavi renk tuzaklara cezbedicilerin ilave edilmesiyle yakalama etkinliğinin arttığı ve
trans–cinnamyl alkol ve trans–anethol‟a 4–methoxyphenethylin karıĢımının en iyi sonucu verdiği
belirlenmiĢtir (Toth ve ark., 2009; Vuts ve ark., 2009).
Türkiye‟de meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı Isparta ve Afyonkarahisar yöresinde Baklazınnı
erginlerini yakalamada cezbedicilerle birlikte mavi renk huni tuzaklar etkili bulunmuĢtur. (SağdaĢ ve
YaĢar, 2013; YaĢar ve Uysal, 2013; Güvenç ve YaĢar, 2014). Çanakkale‟de özellikle kiraz alanlarında
T. hirta erginlerini yakalamada üreticiler mavi renk leğenler kullanmaktadır. Bu çalıĢmayla Çanakkale
ili meyve alanlarında T. hirta erginlerini yakalamada en etkili mavi renk tuzak Ģeklinin tespiti ve farklı
lokasyonlardaki Ģeftali, kiraz, elma ve kayısı bahçelerinde ergin yoğunluğunun belirlenmesi
amaçlanmıĢtır.
Materyal ve Yöntem
ÇalıĢma, 2013–2014 yılında Çanakkale ili Merkez (Yapıldak köyü), Lâpseki (SubaĢı köyü),
Ezine (Akköy), Bayramiç (Doğancı köyü) ilçelerinde sadece bir meyve türü ile tesis edilmiĢ ve en az
birbirine 500 metre mesafede 10 dekardan büyük toplam 11 adet Ģeftali, kiraz, kayısı, elma bahçesinde
yürütülmüĢtür (Çizelge 1.).
Çizelge 1. AraĢtırmanın yürütüldüğü örnekleme bahçelerinin özellikleri, bulunduğu yer ve koordinatları
Meyve
türü
Şeftali

Kiraz

Kayısı
Elma

Örnekleme
yeri
Yapıldak
Subaşı
Akköy
Yapıldak
Subaşı
Akköy
Doğancı
Yapıldak
Subaşı
Yapıldak
Doğancı

no
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
4

Bahçe
yaşı
10
10
10
13
10
10
10
10
25
5
5

Meyve çeşidi
R6, R7
Montana 60, Stark Red
Glohaven, Red Globe
0900 Ziraat
0900 Ziraat
0900 Ziraat
0900 Ziraat
Roxana
Tokaoğlu
Granny Smith
Golden, Granny Smith

Koordinatlar
40°12'19.43"K - 26°32'43.88"D
40°19'44.30"K - 26°42'56.45"D
39°49'80.56"K - 26°20'42.63"D
40°12'46.61"K - 26°32'40.02"D
40°20'28.26"K - 26°41'33.50"D
39°48'50.86"K - 26°20'46.96"D
39°49'56.61"K - 26°35'24.80"D
40°13'20.75"K - 26°32'27.73"D
40°19'36.74"K - 26°42'48.79"D
40°12'58.53"K - 26°32'33.57"D
39°49'54.14"K - 26°35'24.80"D

*2014 yılında araĢtırma sadece Yapıldak ve Akköy‟de yapılmıĢtır.

Erginleri yakalamada ġekil 1.‟de ebatları belirtilen “Picasso mavisi” (Hexadecimal renk kodu,
#0276FD) mavi leğen, mavi huni ve mavi yapıĢkan tuzak ve bu tuzaklara ilave edilen trans–
anethole+cinnamyl alcohol (1:1) içeren KAPAR® BZ ticari cezbedici kullanılmıĢtır. Arazi koĢulları ve
iklim özellikleri göz önüne alınarak ağaçlar çiçek açmaya baĢlamadan 1 hafta önce, 2013 yılında 29
Mart‟ta ve 2014‟te 20 Mar‟ta, SağdaĢ ve YaĢar (2013) tarafından bildirilen yöntemden yararlanılarak
bahçe sınırından birkaç sıra içeride birbirine bir metre mesafede olacak Ģekilde tuzaklar yerleĢtirilmiĢtir.
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Cezedici ilave edilen tuzaklar ise aynı bahçede bu tuzaklardan 50 metre mesafede konumlandırılmıĢ
olup, böylece her bahçede toplam 6 tuzak erginleri yakalamada değerlendirilmiĢtir.
Mavi huninin altına yerleĢtirilen 5 l‟lik pet ĢiĢe, böceklerin yakalanması için 1/3 oranında su ile
doldurulmuĢ ve üst kısmı yağmurla gelecek fazla suyun taĢması için de böceklerin çıkamayacağı
büyüklükte delikler açılmıĢtır. Huni ve pet ĢiĢe iplerle bağlanarak yere sabitlenmiĢtir. Benzer, Ģekilde
mavi leğenler 1/3 oranında su ile doldurulmuĢ ve leğenin dört tarafından delikler açılarak buraya
geçirilen ipler toprağa çakılan kazıklara bağlanmıĢtır. Mavi yapıĢkan tuzaklar ise ağaçların alt dallarına
tel yardımıyla yerden 50 cm yüksekte olacak Ģekilde asılmıĢtır.
Cezbediciler ġekil 1.‟de görüldüğü gibi tuzaklara yerleĢtirilmiĢ olup, sayım yapılırken kirlenen
veya eksilen su ile deforme olan cezbediciler yenileri ile değiĢtirilmiĢtir. Bahçelerde tuzakların etrafını
kapatan yabancıotlar, belirli aralıklarla temizlenmiĢtir.
Tuzaklar, 2013 yılında Merkez ve Lâpseki ilçelerinde haftada iki defa Ezine ve Bayramiç‟de ise
haftada bir kez sayılmıĢtır. ÇalıĢmanın 2. yılında ise bir önceki yıl tuzaklara yakalanan ergin sayısı göz
önüne alınarak deneme sadece Merkez ve Ezine ilçelerindeki bahçelerde yürütülmüĢ olup, sayımlara
23.03.2014 tarihinde baĢlanmıĢtır. Haftalık yapılan sayımlar, en son erginler yakalandıktan yedi gün
sonra 04.05.2014 tarihinde sona ermiĢtir. Ġklim verileri Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü‟nün en yakınındaki Erken Tahmin ve Uyarı istasyonlarından sağlanmıĢtır.
Mavi huni

Mavi leğen

Mavi yapıĢkan

20 cm
15 cm

30 cm

6 cm

50 cm Cezbedici

25 cm
8 cm
10 cm

7 cm
20 cm

17 cm
3 cm

3,5 cm

ġekil 1. Tropinota hirta erginlerini yakalamada kullanılan mavi huni, mavi leğen ve mavi yapıĢkan tuzakların
ölçüleri ile cezbedici ilave edilmiĢ hali.

Tuzaklardan elde edilen bulgulara, SağdaĢ (2011)‟e göre, karekök √(x+⅜) transformasyonu
uygulanmıĢ ve Varyans Analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiĢtir. Ortalamalar arasındaki farklılıkların
karĢılaĢtırılmasında FISHER testi kullanılmıĢtır.
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Bulgular ve Tartışma
Ergin uçuş zamanın belirlenmesi
ÇalıĢmanın ilk yılında, örnekleme bahçelerinde, günlük ortalama sıcaklığın 13°C ve orantılı
nemin %63 olduğu 02.04.2013 tarihinde mavi renkli leğen+cezbedici (27 adet) ve mavi renkli huni +
cezbedici (1 adet) tuzaklarda T. hirta‟nın ilk erginleri elde edilmiĢ ve ergin uçuĢu 05.05.2013 tarihinde
sona ermiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci yılında ise kıĢ aylarının ılık geçmesi nedeniyle ilk erginler günlük
ortalama sıcaklığın 10°C ve nispi nemin %80 olduğu 23.03.2014 tarihinde tuzaklara yakalanmıĢtır.
Önceki yıla göre ergin uçuĢu yaklaĢık 10 gün önce baĢlamıĢtır. SağdaĢ ve YaĢar, (2013) Afyon ili
Sultandağı ilçesi kiraz bahçelerinde günlük ortalama sıcaklığın 7–10°C ve orantılı nemin %74–80
olduğu 31 Mart 2010 tarihinde ilk Baklazınnı erginlerinin tuzaklara yakalandığını ve ergin uçuĢunun 13
Mayıs tarihinde sona erdiğini bildirmiĢtir. YaĢar ve Uysal (2013) Isparta ili Yalvaç ilçesi erik ve armut
bahçelerinde ergin uçuĢunun günlük ortalama sıcaklığın 8°C olduğu 29 Mart tarihinde baĢladığını ve 12
Mayıs‟ta sona erdiğini tespit etmiĢtir. Mitko ve ark. (2011), Bulgaristan‟da T. hirta erginlerinin mart ayı
sonunda görüldüğünü, nisan ayı ortasında en yüksek sayıya ulaĢtığını ve temmuz ayı baĢında son
bulduğunu bildirmiĢtir. Schemera ve ark. (2004) Macaristan‟da yaptıkları bir çalıĢmada, ilk erginlerin
27 Mart‟ta tuzaklara yakalandığını ve 17 Mayıs‟ta ergin uçuĢunun sona erdiğini tespit etmiĢlerdir.
Özbek (2008) ise; ergin uçuĢunun temmuz ayı ortasına kadar devam ettiğini belirtmiĢtir. Kara (1995),
T. hirta erginlerinin nisan ayının ilk haftasından itibaren yabancı otlar üzerinde görüldüğünü, yağmurlu
ve kapalı havalarda ergin uçuĢunun durduğunu bildirmiĢtir. Güvenç ve YaĢar (2014), Isparta ilinde
kiraz ağaçları üzerinde T. hirta erginlerinin 21 Mart– 9 Mayıs tarihleri arasında tuzaklara yakalandığını
tespit etmiĢtir. Erginlerin uçuĢ zamanı bölgelere göre değiĢmekle birlikte meyvelerin çiçeklenme
döneminde yoğunlaĢtığı ancak ilkbahar aylarındaki yağmurların da ergin çıkıĢı üzerinde etkili olduğu
düĢünülmektedir.
Farklı meyve bahçelerinde tuzaklara yakalanan Tropinota hirta ergin sayısı
Çanakkale ili Merkez (Yapıldak köyü), Lapseki (SubaĢı köyü), Ezine (Akköy) ve Bayramiç
(Doğancı köyü) ilçelerinde Ģeftali, kiraz, elma ve kayısı bahçelerindeki tuzaklara 2013 ve 2014 yılında
örnekleme süresince yakalanan T. hirta ergin sayısı Çizelge 2.‟de verilmiĢtir.
Örneklenen bahçe sayısı farklı olmasına karĢın, 2013 yılında tüm tuzaklarda toplam 626 ergin
yakalanmıĢ olup, bu sayı Ģeftalide 467, kirazda 101, elmada 54 ve kayısıda 4 adet olarak kaydedilmiĢtir.
ġeftalide yakalanan ergin sayısı (%74) diğerlerinden oldukça yüksek çıkmıĢ ve bunu kiraz bahçelerinde
toplanan ergin (%16) sayısı izlemiĢtir (ġekil 2.).
ÇalıĢmanın 2. yılında örnekleme sadece Merkez ve Ezine ilçelerindeki bahçelerde yapılmıĢ olup,
Merkez ilçedeki elma, kiraz ve kayısı bahçelerindeki tuzaklarda ergin yakalanmamıĢtır. Buna karĢın
tuzaklarda toplam 2406 ergin sayılmıĢtır. ġeftali bahçesinde ise toplanan ergin sayısı 1172 âdet ile 2013
yılındaki sayının çok üzerine çıkmıĢtır

2013

9% 1%

16%
74%

Şeftali

Kiraz

Elma

Kayısı

ġekil 2. Çanakkale ilinde 2013 yılında meyve türlerine göre tüm tuzaklarda yakalanan
Tropinota hirta ergin oranı (%).
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Çizelge 2. Çanakkale ilinde farklı yerlerdeki meyve bahçelerinde 2013 ve 2014 yıllarında tuzaklara
yakalanan Tropinota hirta ergin sayısı (adet/tuzak)
Bahçe
Yeri

Mavi renkli
No

1*
2*
3*

Şeftali
Toplam

1*
2*
3*
4*

Kiraz
Toplam

1*
4*

Elma

Toplam
Kayısı 1*
2*
Toplam
Tuzaklar topl.
1*
3*

Şeftali
Toplam
Kiraz

1*
3*

Toplam
Tuzaklar topl.

Leğen

Yapışkan
tuzak

Huni

2
4
52
58
0
0
16
3
19
0
8
8
0
0
0
85

0
0
3
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4

0
662
662
0
51
51
713

0
1
1
0
0
0
1

Leğen+
cdezbedici

2013 yılı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 yılı
0
0
0
0
0
0
0

Huni+
cezbedici

Yapışkan
tuzak+
cezbedici

Toplam

42
9
352
403
0
1
72
2
75
2
38
40
4
0
4
522

1
0
2
3
0
0
4
2
6
0
3
3
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3

45
13
409
467
0
1
93
7
101
2
52
54
4
0
4
626

63
1091
1154
0
515
515
1669

2
18
20
0
3
3
23

0
0
0
0
0
0
0

65
1772
1837
0
569
569
2406

1*= Yapıldak (Merkez), 2*= SubaĢı (Lapseki), 3*= Akköy (Ezine), 4*= Doğancı (Bayramiç).

Örnekleme yerleri karĢılaĢtırıldığında, 2013 yılında Ezine ilçesi Akköy‟deki tuzaklardan
toplanan ergin sayısı hem Ģeftalide (409 adet) hem de kiraz bahçesinde (93 adet) yüksek çıkmıĢtır. Elma
alanlarında ise en fazla ergin Doğancı köyündeki (52 adet) tuzaklarda sayılmıĢtır. Kayısı bahçesinde ise
ergin sayısı düĢük düzeyde kalmıĢ olup, Yapıldak köyündeki tuzaklarda sadece 4 ergin kaydedilmiĢtir.
ÇalıĢmanın ikinci yılında ise benzer Ģekilde en fazla ergin Ezine Akköy‟deki tuzaklarda elde edilmiĢ
olup, bu sayı Ģeftali bahçesinde 1772 ve kiraz bahçesinde ise 569 ergine ulaĢmıĢtır. Buna karĢın Merkez
ilçede kiraz bahçesindeki tuzaklarda ergin yakalanmazken Ģeftali bahçesinde toplam 65 ergin
sayılmıĢtır. Farklı lokasyonlardaki tuzaklarda elde edilen toplam T. hirta ergin sayısı meyve türü
gözetilmeksizin karĢılaĢtırıldığında 2013 ve 2014 yılında en fazla ergin Ezine Akköy‟deki tuzaklarda
yakalanmıĢtır. Ezine Akköy‟deki her iki bahçede 2013 ve 2014 yıllarında tuzaklara yüksek sayıda ergin
yakalanması, bahçelerin güneye bakan konumu, tarım dıĢı alanlara yakınlığı yanında yabancıot
Sisymbrium spp.‟nin yoğun olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Nitekim Kara (1995), yapmıĢ
olduğu çalıĢmada T. hirta‟nın konukçuları arasında Sisymbrium spp.‟nin varlığını iĢaret etmiĢtir.
Schmera ve ark. (2004), Macaristan‟da T. hirta erginlerinin daha çok tarım dıĢı alanlara yakın yerlerde
yüksek sayıda kayıt edildiğini, SağdaĢ (2011) ise Afyonkarahisar‟da yaptığı çalıĢmada benzer bulgular
elde etmiĢtir.
Tropinota hirta erginlerini yakalamada tuzakların karşılaştırılması
Meyve türüne bakılmaksızın mavi leğen+cezbedici tuzak 2013 ve 2014 yılında erginleri
yakalamada en etkili sonucu vermiĢtir (Çizelge 3.). Bunu mavi leğen izlemiĢtir. Cezbedici ilave edilen
diğer tuzaklar mavi leğenin gerisinde kalmıĢtır. Ġlk yıl mavi huni ve mavi huni+cezbedici ile mavi
yapıĢkan + cezbedici tuzaklar farklı gruplarda yer almasına karĢın 2014 yılında bu tuzaklarda yakalanan
ergin sayısı arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur.
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Her iki yılda meyve türüne bakılmaksızın en fazla T. hirta ergini Ezine (Akköy) ilçesindeki
tuzaklardan elde edilmiĢtir. Diğer yerlerdeki tuzaklara yakalanan ergin sayısı arasındaki fark istatistiksel
olarak önemsiz bulunmuĢtur. (Çizelge 4.). SağdaĢ (2011), Afyon‟da elma ve kiraz bahçelerinde Uysal
(2011) ise Isparta‟da armut ve erik bahçelerinde yaptıkları çalıĢmada erginleri yakalamada mavi huni +
cezbedici tuzakların daha etkin olduğunu ve mavi leğenin 2. sırada kaldığını bildirmiĢlerdir. Mavi leğen
ile mavi huninin yerden yüksekliğinin farklı olması göz önüne alındığında Çanakkale ilinde rüzgâr
faktörünün de etkisiyle erginlerin leğenlere daha fazla yakalanabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca,
araĢtırmanın sonucunda elde edilen bu bulgular Çanakkale ilinde özellikle kiraz alanlarında üreticilerin
ergin yakalamada mavi leğenleri kullanmasını da desteklemiĢtir.
Ġlave olarak, Çizelge 5.‟te görüldüğü üzere meyve türleri esas alınarak tuzakların ergin
yakalamadaki etkinliği incelenmiĢ olup, elma bahçelerinde 2014 yılında elma bahçesi hariç, mavi
leğen+cezbedici tuzakların ergin yakalama etkinliği yüksek olup, istatistiksel olarak diğerlerinden farklı
grupta yer almıĢtır. En fazla erginin yakalandığı Ģeftali bahçelerinde 2013 yılında mavi leğen+cezbedici
en iyi sonucu vermiĢ ve mavi leğen ile mavi huni aynı grupta yer almıĢtır. 2014 yılında ise mavi huni bir
önceki yıla göre geride kalmıĢtır. ġeftali bahçelerinden sonra en fazla erginlerin yakalandığı kiraz
alanlarında ise 2013 ve 2014 yılında tuzaklar benzer etkiyi göstermiĢ olup, mavi leğen+cezbedici
tuzağını mavi leğen izlemiĢtir. Kayısı alanlarındaki tuzaklara yakalanan ergin sayısı düĢük kaldığından
bu tabloda değerlendirilmemiĢtir.
Çizelge 3. Meyve türüne bakılmaksızın her iki yılda
tuzaklara yakalanan ergin sayısının karĢılaĢtırılması
Tuzaklar
Mavi leğen

2013
1,22±0,11 ab

Mavi leğen+cezbedici

7,00±0,28 a

Mavi huni

0,06±0,02 b

Mavi huni+cezbedici

0,16±0,03 b

Mavi yapışkan
Mavi yapışkan +cezbedici

2014
17,17±0,57 ab
40,02±0,85 a
0,19±0,03 b
0,71±0,09 b

0,00±0,00 c

0,14±0,03 b

0,00±0,00 c

0,14±0,03 b

Çizelge 4. Örnekleme yerlerine göre
tuzaklara yakalanan Tropinota hirta ergin
sayısının karĢılaĢtırılması
Tuzaklar
Merkez
Lapseki
Ezine

2013
0,03±0,01 b
0,08±0,01 b
5,98±0,24 a

2014
0,44±0,05 b
28,30±0,30 a

0,67±0,07 b
Bayramiç
Aynı sütunda yer alan harflerle gösterilen
değerler arasındaki fark istatistiksel olarak
önemsizdir (P<0,05).

Aynı sütunda yer alan harflerle gösterilenl değerler arasındaki fark
istatistiksel olarak önemsizdir (P<0,05).

Çizelge 5. Meyve türlerine göre her iki yılda tuzaklara yakalanan Tropinota hirta ergin sayısının
karĢılaĢtırılması*
Elma
Şeftali
Kiraz
2013
2014
2013
2014
2013
2014
0,47±0,36ab 0,29±0,29a
3,29±2,74ab
47,29±27,51ab 0,79±0,36ab 2,71±1,44ab
Mavi leğen
0,00±0,00b
0,00±0,00a
0,18±0,13ab
0,07±0,07c
0,04±0,04b
0,33±0,11b
Mavi huni
0,00±0,00b
0,00±0,00a
0,00±0,00b
0,00±0,00c
0,00±0,00b
0,29±0,10b
Mavi yapışkan
2,35±1,76a
0,29±0,18a
21,24±17,45a
82,43±44,60a
3,13±2,50a
25,00±14,30a
Mavi leğen+cez.
0,18±0,13b
0,00±0,00a
0,12±0,12b
1,43±0,83bc
0,25±0,15b
0,48±0,20b
Mavi huni+cez.
0,00±0,00b
0,00±0,00a
0,00±0,00b
0,00±0,00c
0,00±0,00b
0,29±0,10b
Mavi yapışkan+cez.
*
Aynı sütunda yer alan aynı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (P<0,05).
Tuzaklar

Sonuç ve Öneriler
Çanakkale ili meyve üretim alanlarının yoğunlaĢtığı Merkez, Lapseki, Ezine ve Bayramiç
ilçelerinde örnekleme yapılan tüm meyve bahçelerindeki tuzaklarda T. hirta erginleri yakalanmıĢtır.
Gerek 2013 ve gerekse 2014 yılında Baklazınnı ergini en fazla Ezine ilçesi, Akköy‟deki tuzaklarda
toplanmıĢtır. Bunu Bayramiç ve Merkez‟deki tuzaklar izlemiĢtir. Baklazınnı erginleri meyve türleri
içinde en fazla Ģeftalide olmak üzere sırasıyla kiraz, elma ve kayısıda yoğunlaĢmıĢtır. Kullanılan
tuzaklarda ise meyve türüne bağlı kalmaksızın en fazla T. hirta ergini mavi leğen+cebedici tuzaklardan
elde edilmiĢtir. Bunu mavi leğen izlemiĢtir. Isparta ve Afyon‟da yapılan çalıĢmalarda mavi huni
+cezbedici tuzaklar etkili bulunmasına (SağdaĢ ve YaĢar 2013; YaĢar ve Uysal 2013) karĢın bu
çalıĢmada mavi leğen tek baĢına T. hirta‟nın hem erkek hem de diĢilerini toplayan cezbedici ilave edilen
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diğer tuzaklardan daha etkili bulunmuĢtur. Toprak yüzeyine daha yakın olan mavi leğenlere rüzgârında
etkisiyle erginlerin daha fazla yakalandığı düĢünülmektedir. Çanakkale ilinde üreticilerin alıĢık olduğu
mavi leğenlerin baĢarısı bu çalıĢmayla da teyit edilmiĢtir. Böceğin tuzaklara yakalanması üzerine
rüzgârın etkisinin ortaya çıkarılması için tuzakların farklı yükseklilerde ergin yakalama etkinliklerinin
test edilmesi yararlı olacaktır.
Teşekkür: Bu çalıĢmanın yürütülmesinde bahçelerini bize açan üreticilere ve cezbedicilerin edinmesinde katkı veren
KAPAR firması yetkililerine teĢekkür ederiz.
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