


ÖNSÖZ

Pandemi sonrası yüz yüze çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin sekteye 
uğramasından doğan boşluğu kapatmak üzere Türkiye’de ilk kez ekstra kamu 
kaynağı harcamadan tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi 
çalışmasını başlattık. Kurduğumuz işbirlikleriyle A’dan Z’ye sayısız konuda 
ülkemizin üniversite, araştırma enstitüsü ve özel sektöründe biriken güncel 
birikimini ücretsiz ve herdem erişilebilir olarak kamuya sunduk. 
Çalışmalarımızın toplandığı dijital kütüphanemiz Youtube kanalımız Antalya 
Tarım Online Dünyanın En Büyük Görsel Tarım Kütüphanesi oldu. 
Kanalımızda yayınlanan eğitimlerin ders notlarını sunmak ve ilgilisinin 
faydalanması için okuduğunuz bu çalışmayı hazırladık. Antalya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çevrimiçi eğitimlerin ders notlarından 
oluşan bu eser derli toplu ve güncel bilgilerle hızlı bir şekilde ders notlarının 
elinin altında olmasını isteyenler için bir başvuru eseri olacaktır. Bir sonraki 
sayfada yer alan İçindekiler bölümünde konu üzerine tıklayarak eğitimin 
Youtube Antalya Tarım Online kanalında yayınlanan orijinal videosuna 
ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz.
Bu ders notları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde 
hazırladığımız Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Biyolojik Mücadele eğitiminin 
270 sayfalık sunularından oluşmaktadır. Biyolojik Mücadeleye dair büyük bir 
bilgi arşivini ücretsiz ve dijital olarak Çiftçilerimize, meslektaşlarımıza, 
öğrencilere, girişimcilere, meraklılara, bilgisevenlere sunmanın mutluluğu 
içerisindeyiz.
Eğitimlere verdikleri destek için idarecilerimize, emeği geçen tüm mesai 
arkadaşlarımıza ve gönüllülere, eğitim veren ve ders notlarını paylaşan hepsi 
birbirinden değerli hocalarımıza, Akademisyen ve Araştırmacılarımıza, paydaş 
kurumlarımıza değerli işbirlikleri ve paha biçilemez emekleri için sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız. Kasım 2022

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
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BİYOLOJİK MÜCADELE



Biyolojik mücadele 
Genel bilgiler, kullanılan etmenler 

Biyolojik mücadele yöntemleri ve tarihçe  
Dünyada ve Ülkemizde Biyolojik mücadele uygulamaları 

Biyolojik mücadelenin Avantaj ve dezavantajları 



İnsanlığın üç temel gerksinimi; 

Barınma, 

Örtünme 

Beslenme



Dünya nüfusu 1600 yılında yarım milyar iken, 
1800’de 1 milyara ulaşmış ve günümüzde de 7 
milyarı geçmiştir. 

800 milyon insan açlıkla karşı karşıyadır. 
Çoğunluğu Afrika’da bulunan 37 ülke kendi 
k a y n a k l a r ı y l a k e n d i n i b e s l e y e m e z 
durumdadır. 

 2030 yılında 8 milyara ulaşması beklenen 
insan nüfusunu besleyebilmek için gıda 
üretiminin en az % 40 artması gerekmektedir. 



Genel Giriş

Bilindiği gibi, insanoğlu ilk yerleşik düzene geçtiği 
ve tarım ile uğraşmaya başladığı dönemden 
itibaren zararlılar ile karşı karşıya gelmiştir. 

Öncelikle ZARARLI sözcüğünü açıklamakta 
yarar var. 

Nedir Zararlı?



Genel Giriş

Kime göre Zararlı?

İnsanın ürettiği ürünlerde beslenen ve ürünün 
azalmasına neden olan organizmalara zararlı denir. 
Bugün tarımsal alanlarda hastalık, zararlı ve yabancı 
otlar nedeniyle oluşan kayıp %30 civarındadır. 
Bir örnek verecek olursak, zararlılar nedeniyle bir 
yılda 23 milyon ton buğday yok olmaktadır. Bu da 
150 milyon insanın bir yıllık tüm beslenmesine 
karşılık gelmektedir. 
İnsanlık zararlıların izin verdiği oranda üretmekte ve 
onlardan arta kalanlarla yetinmek zorundadırlar. 



Genel Giriş

Böcekler 
Yeryüzünde yaşayan organizmaların 

büyük bir bölümünü böcekler 
oluşturmaktadır. Bugüne kadar 

tanımlanmış bir milyonun üzerinde böcek 
türü söz konusudur. Bazı araştırıcılara 
göre dünyadaki böcek türü sayısı üç, 

bazılarına göre ise beş milyon civarındadır.



Başlıca Böcek Grupları 
Kın Kanatlılar (Coleoptera) 

Zar Kanatlılar, Arılar (Hymenoptera) 

Pul Kanatlılar, Kelebekler 
(Lepidoptera) 

İki Kanatlılar, Sinekler (Diptera) 



Yarım Kanatlılar (Hemiptera) Perşöment Kanatlılar, 
Çekirgeler (Orthoptera) 

Ayrıca bazı özellikleri 
nedeniyle (kanatlarının ve 
antenlerinin olmaması) böcek 
olarak nitelenmeyen akarlar 
(Acarina) da tarımda önemli 
zararlara neden olurlar 



Genel Giriş

ENTOMOLOJİ 
Böcek Bilimi 

Söz konusu böceklerin yaklaşık üçte biri zararlı, üçte biri 
yararlı ve geri kalan üçte biri ise nötrdür. 

dışkı



Bu zararlılara karşı değişik tarımsal  savaş 
teknikleri kullanılmaktadır. Bunların başında 
da kimyasal mücadele gelmektedir. Bu 
yöntemler verim artışı sağlamakla birlikte 
toprak ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. 





Sloganlaşan özdeyiş; 
en iyi böcek ölü böcektir





Rachel Carson 
Sessiz Bahar 



Bu Nedenle 
BİYOLOJİK BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİ  

Kimyasal mücadeleye alternatif  
olarak ortaya çıkmıştır



Biyolojik Mücadele 
İnsan eliyle zararlı lara karş ı canlı 
organizmaları kullanarak zararlıların 
populasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin 
altına düşürme çabalarına  Biyolojik 
Mücadele denir.



İnsanlık tarihinin yazılı belgelerden elde edilen 
bilgilere göre Mısırda M.Ö. 4000 yılında tahıl 
depolarında ve evlerde zararlı olan farelere 
karşı kedilerin kullanıldığı ve kedilerin bu 
amaçla evcilleştirildiği bilinmektedir.



BİYOLOJİK MÜCADELE

Terlik ve hamam böceği



Biyolojik Mücadelede Kullanılan etmenlere 

DOĞAL DÜŞMAN denilmektedir

Böcekler - Balıklar

Akarlar - Kuşlar

  Nematodlar      - Memeliler

Bakteriler - Salyangozlar ve Sümüklü Böcekler

Funguslar - Protozoalar

Virüsler



Avcı                    ve                   Asalak



AVCI, COCCINELLIDAE YAPRAKBİTİ YEME



Aphidius transcaspicus-mac



Afit parazitoiti-



Akarlar (Örümcekler)



Avcı akar, Frankliniella occidentalis avcısı Macrocheles 



Nematodlar



Nematod, Frankliniella occidentalis Steinernema feltiae



Bu güne kadar, 90 cinse ait 700 entomopatojen fungus 
türü tanımlanmış ve bunlardan Beauveria bassiana, 
Metarh i z ium an i sop l iae , I sar ia fumosorosea 
(=Paecilomyces fumosoroseus) ve Verticillium lecanii gibi 
bazı türler ise birçok ülkede pek çok zararlıyla 
mücadelede ticari olarak üretilerek kullanılmaktadır. 

Entomopatojen funguslar



Entomopatojen Funguslar



Entomopatojen Funguslar



Mikroorganizmalar

Beauveria bassiana 



Bacillus thuringiensis,

Bakteriler



Mosquitofish

Balıklar

Gambusia



Çekirge salgınları 
Sığırcık 
Çekirge Şeyhleri



Rumina decollata

Salyangozlar



Protozoalar
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BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİ 

• Yasal Önlemler 

• Kültürel Önlemler 

• Fiziksel Mücadele 

• Dayanıklı Çeşit 

• Biyolojik Mücadele 

• Dayanıklılığın Teşviki 

• Kimyasal Mücadele 

• Entegre Mücadele 

 



BİYOLOJİK MÜCADELE 

 
Bitki hastalık etmenlerine, karşı canlı başka bir 

mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Yani patojen 

populasyonlarının başka mikroorganizmalar 

tarafından kısmen veya tamamen yok edilmesidir.  

 
Son yıllarda bu tanıma mikroorganizmalardan elde edilen 

biyolojik ürünler (protein yapısındaki bazı maddeler) veya 

mikroorganizma kısımları da eklenebilir. 



• Biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılan 

mikroorganizmalar 

 - Mikorizal funguslar 

 - Trichoderma’lar 

 - Mikoparazit diğrer bazı türler (Pythium oligandrum) 

 - Baskıcı toprak 

 - Bitki gelişimini teşvik edici rizobakteriler 

 - Bazı yararlı bakteriler (Mikrobiyal gübre) 

 - Patojen olmayan ırklar 

 

• Biyotik Uyarıcı özelliğinde biyolojik ürünler 

 

  - Bakteri, fungus hücre duvarı parçaları 

  - Ölü veya zayıflatılmış fungus spor kültürleri 

   

 

 



 Ticari dayanıklılık teşvik edici biyopestisitler 

 

 

• VacciPlant (Kahverengi algden elde edilen glucan) 

 

• Messenger (Bakteriden elde edilen harpin) 

 Harpinler pek çok patojenik bakteriyel 
mikroorganizmada bulunan doğal bir proteindir. 

 

• Kitin ve kitosan 

 



Kitin, N-Asetil-D-glukozamin monomerlerinin 

(Glc-NAc) β-1,4 bağıyla bağlanması ile oluşmuş 

yenilenebilen doğal bir kaynaktır . Dünyada 

yıllık üretimi oldukça fazla olan kitinin esas 

kaynağı deniz kabukluları, funguslar ve 

böceklerin iskeletidir. Yengeç, istakoz ve karides 

gibi deniz hayvanlarının kabuk kısmı %30-40 

protein, %30-50 kalsiyum karbonat ve kalsiyum 

fosfat ile %20-30 kitinden oluşmaktadır. 

 



Kitin eldesi, karides ve yengeç kabukları ve bazı 

mantar türlerinin hücre duvarından deproteinasyon ve 

deminerilizasyon içeren birkaç işlemden geçirilmesiyle 

gerçekleşmektedir. Bu işlemlerde kitinin protein, 

mineral ve pigmentlerden uzaklaştırılarak, kimyasal 

yollarla, farklı deasetilasyon derecelerinde saf olarak 

elde etmek amaçlanmaktadır. 

 Kitinin deasetilasyonu sonucu başlıca türevi olan kitosan 

elde edilmektedir. 

 



  

 

     Zirai alanda kullanımları; 

Bitki katkı maddesi 

Antimikrobiyal ve antifungal madde 

Bitki tohumu kaplanması 

Gübre yapımı 

İnsektisit ve nematisitlerde 



• Biyolojik Mücadelede mikroorganizmalar arasındaki 

ilişki: 

• Antibiyosis: Bir organizmanın sentezlediği kimyasal 

bileşiklerle diğer organizmayı baskı altına almasıdır 

(Gliocladium, Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus) 

 

• Rekabet (Çekişme): Bir organizmanın yaşamı için 

gerekli maddeleri diğerinin aleyhine olacak şekilde 

ortamdan sömürmesidir. 

 

• Hiperparasitizm: Bir canlının diğerinin üzerinde 

beslenerek zarar vermesidir. 

 

 



Biyolojik mücadelede mikroorganizmalar arası ilişki 

Antibiyosis 

Rekabet (Çekişme) 

Hiperparasitizm 

BASKICI TOPRAK 





 Önemli Trichoderma türleri 

• Trichoderma harzianum 

• Trichoderma hamatum 

• Trichoderma koningi 

• Trichoderma asperellum 

 Diğer  

• Gliocladium virens 

 

• Toprak kaynaklı hastalıklara karşı 

kullanılabilir 

 



Trichoderma sporu 

Bitki büyüme 

hormonlarının 

salgılanmasını arttırır 

Bitkiye Trichoderma 

uygulaması 

Bitkide hastalıklara karşı 

savunma mekanizmalarını 

teşvik ederek hastalıklara 

karşı koruma sağlar 

Kökte Trichoderma 

gelişimi 



Trichoderma sp. 



Biyofungisitler 

Toprak kökenli hastalıklara karşı kullanılabilir: 

RootShield™ Trichoderma harzianum - Pythium, Rhizoctonia,  

     Fusarium, and Sclerotinia  
SoilGard 12G™ Gliocladium virens - Pythium, Fusarium,  

  Rhizoctonia, Phytophthora and Thielaviopsis  

 

MycoStop™ Streptomyces griseoviridis - Fusarium 

 

Yaprak hastalıklarına karşı kullanılabilir: 

AQ10™ Ampelomyces quisqualis – Külleme 

 Trichodex™ Trichoderma harzianum - Botrytis 

 TopShield™ Trichoderma harzianum - Botrytis ve Külleme 



 Rekabet (Çekişme) 

• Biyolojik mücadele etmenlerinin en önemli 

özelliklerinden birisi diğer organizmalarla 

rekabet etme özelliğidir.  

• Bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri 

önemli hastalıkların baskılanmasını demir 

rekabeti ile gerçekleştirirler. Yani 

mikrooganizmeler siderofor olarak bilinen ve 

demir bağlayan bileşikleri ile üretilen demiri 

kullanırlar. Böylece patojen mikroorganizma 

açlık çekerek rekabeti kaybeder.  



 MİKOPARAZİTZM 

 

 Önemli mikoparazit Pythium 
türlerinden bazıları: 

 

• Bitki hastalıklarına karşı biyolojik 
mücadelede kullanılır 

• Pythium oligandrum 

• Pythium acanthicum 

• Pythium periplocum 

 
 



• Kitin fungusların hücre duvarında bulunan 

önemli bir bileşendir.  

 

• Biyolojik mücadele etmenlerinin depolarında 

önemli bir silah olan kitinaz mikoparazitim 

süresince önemli bir faktör olup patojenlerin 

hücre duvarını yıkıcı özelliğe sahiptir. 



Mikoparazit P. oligandrum patojen hifine 

sarlarak onun üzerine besleniyor 



 BASKICI TOPRAK 

• Toprağın yararlı mikrooganizmaca zengin 

olma durumudur. 

• Patojen mikroorganizmalar baskıcı topraklarda 

bulunsalar bile daha hafif seyredebilirler ve 

baskılanırlar.  

• Topraktaki diğer bazı koşullar (pH, sıcaklık, 

nem vb.) buna etki edebilir. 

• Doğal yerlerden alınan toprak ilavesi 

• Kompost uygulamaları  



BİTKİ GELİŞİMİNİ  

   TEŞVİK EDEN KÖK  

   BAKTERİLERİ 

 

(PGPR) 



     Toprak çok sayıda ve çeşitlilikte 
mikroorganizma topluluklarını barındırır. 
Bu mikroorganizma toplulukları arasında 
bitki kökleri ile ilişkili olan bakterilere kök 
bakterileri denir. Yararlı etkide bulunan 
kök bakterilerinin bazıları bitkilerde 
gelişmeyi uyarıcı veya biyokontrol etmeni 
gibi rol oynayarak ya da her iki şekilde de 
davranarak bitkilere yararlı etkide 
bulunurlar. Bu tür yararlı etkide bulunan 
kök bakterileri için dilimizde “bitki 
gelişimini uyaran kök bakterileri” diye 
bilinmektedir. İngilizce ‘de “Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria” denilmekte ve 
PGPR olarak kısaltılmaktadır.  





   Bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin bitki 
gelişimini uyarıcı etkisinin yanı sıra hastalıklara 
özellikle de toprak kaynaklı patojenlere karşı 
biyolojik savaşta etkili oldukları bilinmektedir 
PGPR ‘ ler; 

     BİYOGÜBRE (bitki için gerekli olan besin   
elementlerinin alınabilirliğini arttıran) 

     BİYOUYARICI (bitkisel hormonların üretimi ile 
bitki gelişimini uyaran)  

     RİZOREMEDİYATÖR (organik kirleticileri 
parçalayıp toprağı temizleyen) 

     BİYOPESTİSİT (antibiyotik, antifungal 
metabolitlerin üretimiyle hastalıkları kontrol eden) 
olarak kullanılmaktadır. 

 



Bugün dünyanın pek çok ülkesinde, hem bitki 

gelişimini uyaran hem de biyokontrol ajanı olarak 

hastalıkları önleyen bu kök bakterileri ile ilgili yapılan 

çalışmalar incelendiğinde bitki gelişimini uyaran kök 

bakterilerinin genelde Bacillus, Lactobacillus, 

Paenibacillus, Arthobacter, Streptomyces, 

Pseudomonas, Burkholderia, Comamonas, 

Hydrogenophaga, Agrobacterium, Alcaligenes 

variovorax, Enterobacter, Pantoae, Klebsiella, 

Xanthomonas, Serratia, Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Azosprillium, Azotobacter gibi genuslarda yer aldığı 

görülmektedir. 



 

  Özellikle Pseudomonas ve Bacillus’lar bitki 

gelişimini uyarıcı etkilerinin yanı sıra patojenler 

açısından çok iyi antagonistik özelliklere sahip 

olmaları nedeniyle de dikkat çekmektedirler 

(Min Ryu ve ark., 2011). .Ticari preparat 

olarakta Bacillus genusunun daha fazla 

kullanıldığı bilinmektedir. 





   PGPR’lerin bitkilerdeki etki mekanizmaları 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır.Bitki gelişimine doğrudan etki 
mekanizmaları; 

  Havadaki serbest azotun bağlanması 

  Farklı bitki hormonlarının sentezi 

  Minerallerin çözülmesi 

  Bitkilerde hormon seviyelerini ayarlayan 
enzimlerin sentezi gibi bakteri tarafından 
üretilen veya çevreden besin maddelerinin 
alımını kolaylaştıran bir bileşiği bitkiye 
sağlayarak gerçekleştirmektedirler.   

   

 



 Bitki gelişimine dolaylı  etki mekanizmaları ise; 

Patojen için yarayışlı olan demirin üretilen 

sideroforlar yardımıyla sınırlandırılması 

Antibiyotiklerin üretimi 

Bitkide sistemik dayanıklılığın uyarılması 

Fungal hücre duvarlarının üretilen litik enzimler 

ile parçalanması, antifungal metabolitlerin 

üretimi  

Besin ve yer için rekabet ederek patojenleri 

önlemek şeklindedir.  

 

 





   Özetleyecek olursak PGPR gruplarından olan 

mikroorganizmalar bir yandan bitkilerin daha iyi 

besin almasını sağlayarak, bir yandan hormonal 

aktiviteyi devreye sokarak bir yandan da 

köklerde doğal olarak bulunan zararlı 

mikroflorayı engelleyerek daha iyi gelişme ve 

daha yüksek verim sağlarlar.  



MİKORİZA 



MİKORİZAL FUNGUSLARIN 

KULLANIMI 

 Mikorizal funguslar bitki kökleriyle 

simbiyotik yaşayan ve bitkilere pekçok 

yararı olduğu bilinen funguslardır. 

 

  





 Mikoriza genelde 

iki temel sınıfta 

yeralır: 

 

 1.Endomikoriza 

 

 2.Ektomikoriza 



Kök hücreleri içeresindeki vesiküller 



1.Hif, 2.Vesikül, 3 ve 4. Spor 



Taksonomik olarak VAM Fungusları: 

 

Şube:   : Glomeromycota 

Sınıf  : Zygomycetes 

Takım : Endogonales 

Fam  : Endogonaceae 

Cins  : Acaulospora sp. 

    Entropospora sp. 

    Gigaspora sp. 

    Glomus sp. 

    Sclerocystis sp 

    Scutellospora sp. 



Kökteki hifsel gelişim 



Endomikoriza 



Glomus mosseae 



Glomus mosseae 



Glomus deserticola 



Ektomikoriza 



Tricholoma terreum 



Rhizopogon luteolus  



Amanita calyptrata 



Amanita muscaria 



 Mikorizal fungusların yararları: 

 

• Bitki büyümesini arttırır. 

• Bitki besin elementi alımını artırır. 

• Kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltır. 

• Fumigasyon sonrasında ekilen bitkilerin bodur kalmasını önler 

• Solarizasyonla birlikte daha etkilidir. 

• Bitki ekim performansını artırır ve erken çıkışı sağlar 

• Şaşırtma esnasında fide şokunu ve fide ölümlerini azaltır. 

• Meyve ürünlerinin uniform olmasını sağlar. 

• Kuraklık ve strese karşı bitkiyi korur ve direncini arttırır. 

• Kirletilmiş ve dezenfekte edilmiş toprakların olumsuz 
etkilerini azaltır. 

• Kökleri Phytophthora sp., Pythium sp. ve Rhizoctonia sp. gibi 
toprak kökenli bazı funguslara karşı korur. 







 Mikorizal Fungusların Hastalıklara Karşı 
Dayanıklılık Mekanizması: 

 

• Bitki büyümesi teşvik edilerek dolaylı yoldan 
dayanıklılık sağlar  

 P ve diğer besin elementlerinin alımının arttırılması 

 

• Mekaniksel koruma 

  

• Mikoriza tarafından antibiyotik üretimi 

 Pisolithus tinctorius – Pisolithin 

  

 Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae, Fusarium 
solani 

 Spor çimlenmesinin engellenmesi ve hif lizizi 



• Besin, konukçu, fotosentez ürünleri ve 
infeksiyon bölgesi için rekabet 

 

• Bitkilerde savunma mekanizmasının 
arttırılması 

 -Kök bölgesinde lignin, etilen ve fenolik 
bileşiklerin artması 

 -Bitkilerde enzim aktivitesinde ve fitoaleksin 
ve benzeri substantların miktarında artış 

 -Arginin gibi spesifik aminoasitlerin 
sentesinde artış 



• Köklerde antimikrobiyal bileşiklerin üretimi 

 Çam fidelerinde Fusarium ve Rhizoctonia 

 Pisolithus, Laccaria, Hebeloma 

 Fitotoksin üretimi ile hastalığın baskı altına 
alınması 

 

• Patojene karşı etkili antagonislerin 
mikorizosferde teşvik edilmesi 

 

• Fungistasis 



Toprak kökenli hastalıklara karşı mikorizal fungusların etkinliği 

Bitki Hastalık Mikorizal fungus

Yerfıstığı Sclerotium rolfsii Glomus fascuculatus Krishna ve Bagyaraj, 1983

Soya Macrophomina phaseoli Glomus mosseae Zambolim ve Schenck, 1984

Rhizoctonia solani

Fusarium solani

Domates Fusarium oxsporum f.sp lycopersici Glomus mosseae Al Momany ve Al Raddad,1998

Rhizoctonia solani Gigaspora margarita Cassilata ve Melo, 1991

Glomus etunicatum Özgönen ve ark., 1999

Biber Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum Glomus fasciculatum Al Momany ve Al Raddad,1998

Fasulye Fusarium solani Glomus macrocarpum Muchovej ve ark., 1991

Pamuk Verticillium albo-atrum Glomus mosseae Liu, 1995

Patlıcan Verticillium dahliae Glomus etunicatum Matsubara ve ark., 1995

Gigaspora margarita

Ayçiçeği Plasmopara helianthi Glomus mosseae Tosi ve ark., 1994



Ticari mikorizal preparatlar üretilmiştir. 



 Glomus intraradices 

 

 Uygulama 

• Tohum ekimi sırasında 

• Fideye uygulama 

• Bitkilerin şaşırtılması sırasında 

 

 Çilekte yapılan çalışmalarda: 

 

• Bitki gelişimi ve verimde artış 

• Besin ve su alımında artış 

• Kuraklığa tolerans 

• Pythium sp., Phytophthora fragaria ve Rhizoctonia 
solani’ye karşı koruma 



Mikorizanın sürdürebilir tarıma 

kazandırdığı katkılar 

• Ürün kalitesine etkisi 

• Daha az kimyasal gübre kullanımı  

• Toprakta daha az besin elementi birikimi  

• Daha az besin elementi birikimi 

• Daha etkin mikrobesin elementi alımı 

• Daha etkin su kullanımı 

• Tuzlu ve çok kireçli alanların bitkisel üretime 
alınması 

• Daha az toprak erozyonu 

• Daha az pestisit kullanımı  



SOLARİZASYON 

(Fiziksel mücadele 

yöntemlerinden birisidir) 

Islak, nemli toprağın  

şeffaf plastik örtü altında,  

Güneş enerjisi ile ısıtılmasıdır 
 

Biyolojik mücadele çevreyle dost bazı diğer 

uygulamalarla rahatlıkla kombine edilebilir. 



• Toprak derin işlenir 

• Yüzeyi düzeltilir 

• Doyma noktasına kadar sulanır 

• Şeffaf polietilen örtü serilir 

– Toprakla örtü arasında boşluk olmamalı 

– Örtü kalınlığı 80-200 mikron 

– Örtü kenarları toprağa gömülür 

• Uygulama 4 ila 8 hafta sürer 



Solarizasyon 



Seralarda solarizasyon sonrası mikorizal fungus 

preparatlarının uygulanması 



Biyolojik mücadeleyici destekleyici bazı kültürel 

önlemler 

 

Toprak işleme 

-Organik maddenin karıştırılması 

-Kompost ve yanmış gübre ilavesi 

 

-Org. Maddenin saprofitler tarafından parçalanması 

-Patojenlerin besini olarak kullanılamaması 

 Sclerotium rolfsii 

 Fusarium türlerinin sporulasyonu 



 MİKROBİYAL GÜBRELER 

• Mikrobiyal gübre bitki büyümesini harekete geçiren mikrobiyal grup biyo-

gübre formülüdür. Bitkilerin tam beslenmesini sağlar ve toprağın sağlığını 

korur. 

 Faydaları 

• Azotu bağlar, fosfatı çözer, potası harekete geçirir. Toprağın %20-35 oranında 

besin değerini çoğaltarak bitki büyümesini artırır. Topraktaki mikro besinleri 

harekete geçirir. Bitkinin bağışıklık sistemini zararlılara ve patojenlere karşı 

kuvvetlendirir. 

• Topraktaki toksit msddeleri azaltır. Bitki büyümesi ile beraber topraktaki 

organik karbon içeriğini artırır. Biyolojik parçalanmayı artırır. Kısmi faydalı 

mikrobiyal yoğunluğu artırır. Topraktaki koşulları iyileştirir ve pH dengesini 

düzenler. 

• Tohum çimlenme oranını artırır. Kök hacmini artırır, güçlenme ve uzama 

yüzdesini artırır. 

• Üretim maliyetini azaltır 

• Kimyasal gübre ihtiyacını azaltır. 

• Bitki kalıntılarının faydalı şekilde kullanılmasını sağlar. 

• Tarım ürünlerinin kalitesini artırır 



• Sebze üretiminde biyolojik mücadele 

uygulamaları 

 

• Meyve üretiminde biyolojik mücadele 

uygulamaları  

 

• Hasat sonrası ürünlerde biyolojik mücadele 

uygulamaları 



Tohum çürüklüğü 



Fide çürüklüğü 



Kanser hastalıklarında 

gövdeye Trichoderma 

gibi uygulamalar 

Fidan üretim aşamasında 

köklere mikorizal fungus 

uygulaması 



Hasat sonrası uygulamalar 

Maya 

uygulamaları 



• Hasat sonrası hastalıklara karşı kullanılan bazı 

maya türleri  

 

• Aureobasidium pullulans (Bencheqroun et al. 

2007),  

• Cryptococcus humicola (Filonow et al. 1996), 

• Debaryomyces hansenii (Chalutz et al. 1988), 

• Metschnikowia pulcherrima (Saravanakumar 

et al. 2008), 

•  P. agglomerans (Poppe et al. 2003)  

• Rhodotorula glutinis (Castoria et al. 1997). 



Yurtdışında kullanılan bazı ticari maya içerikli 

preparatlar 

 

• Bio-save™ 10LP and 11LP (P. syringae, Jet 

Harvest Solutions, USA), 

• Shemer™ (M. fructicola, Bayer), 

• Candifruit™ (C. sake, Sipcam-Inagra, İspanya),  

• Pantovital (P. agglomerans, Biodurcal, İspanya) 

• Boni-Protect® (A. pullulans, Bio-protect, 

Almanya). 
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BİYOLOJİK MÜCADELE



Biyolojik mücadele

Genel bilgiler, kullanılan etmenler

Biyolojik mücadele yöntemleri ve tarihçe 

Dünyada ve Ülkemizde Biyolojik mücadele uygulamaları

Biyolojik mücadelenin Avantaj ve dezavantajları



İkinci Dünya savaşından sonra tarımsal üretimde ortaya çıkan hızlı

artışlar Yeşil Devrim olarak nitelendirdiğimiz gelişmeyi doğurmuştur.

Tarımsal üretimdeki yoğun girdi kullanımı bu aşırı artışa neden

olmuştur. Kullanılan bu girdilerin önemli bir bölümü çevreye, doğal

hayata ve insanoğluna önemli ölçüde zarar veren maddelerden

oluşmaktadır. Özellikle tarımsal savaş ilaçlarının yarattığı çevre kirliği

korkunç boyutlara ulaşmış ve insan sağlığı açısından beklenmedik

sonuçlara yol açmış ve Rachel Carson tarafından yazılan “Sessiz Bahar,

Silent Spring” kitabını doğurmuştur. Bu kitapla birlikte DDT başta

olmak üzere geniş etkiye sahip ve insan sağlığını tehdit eden tarım

ilaçları yasaklanmaya başlanmıştır. Yaşanan olumsuzlukların

azaltılması amacıyla tarımsal üretim sistemlerinde de bir takım

değişiklikler gündeme gelmiş ve Tüm Savaş kavramı ortama atılmıştır.



Entegre Mücadele=Tüm Savaş



Bir önceki paylaşımımızda Biyolojik Mücadelede 

kullanılan etmenler ile ilgili konuya değinmiştik, 

bugünkü konumuz Biyolojik Mücadelenin 

Uygulama yöntemleri ve tarihi;



Biyolojik mücadele uygulamaları temelde üç ana başlıkta toplanmaktadır;

a) Klasik Biyolojik Mücadele: Biyolojik mücadele etmeninin bir yerden

toplanarak gereksinim duyulan alanlarda doğaya salınması.

b) Kitlesel Üretim ve salım: Biyolojik mücadele etmeninin insektaryumlarda

(Böcek üretim odaları) üretilerek gerektiği zamanda gereksinim duyulan

alanlara salımının yapılması.

c) Koruma: Doğada mevcut Biyolojik mücadele etmeninin zarar görmeyecek

şekilde korunması.

Selami GÖKGÖL



Klasik Biyolojik Mücadele: Biyolojik mücadele etmeninin bir yerden

toplanarak gereksinim duyulan alanlarda doğaya salınması.

Bu taşınma ülkeler arasında olabildiği gibi aynı ülkenin farklı coğrafi

bölgelerine de olabilir.

Burada önemli olan hedef zararlının seçilmesi,

Zararlıya uygun olarak ihtiyaç duyulan doğal düşmanların tanınması

Doğal düşmanların güvenli salınması

Uygun habitatlara doğal düşmanların yerleştirilmesi

Adaptasyon süreçlerinin yönetimi

Nihai sonuçların değerlendirilmesi

Icerya purchasi’nin doğal düşmanı Rodolia cardinalis’in taşınması

Ancak bu konuda dikkatli 

olunması gerekir



Hedef Zararlının Belirlenmesi

Dışarıdan girmiş zararlı Doğal zararlı Durumu Bilinmeyen zararlı

Hedef zararlı

Değil

Tarım Ürünlerinde zararlı Doğal Alanlarda zararlı

Geniş alanlara yayılıyor

veya artış oranı yüksek 

ve etkin zararlı 

Lokal ve yayılmıyor

Ekonomik anlamda 

hedef zararlı değil

Hedef 

zararlı

Taksonomik 

olarak doğal 

türlere yakın

Konukçu  Çeşitliliği

testi uygula

Doğal Düşman

tarafından 

tercih ediliyor

Hedef 

zararlı

Doğal Düşman

tarafından 

tercih edilmiyor

Hedef 

zararlı değil

Daha fazla bilgiye i

htiyaç var

Lokal Geniş alanlara yayılıyor

Hedef 

zararlı değil

Kimyasal 

veya mekanik 

savaş uygula, 

veya habitatı 

düzenle 

Önemli 

Zararlı

Az 

Zararlı

Hedef 

zararlı değil

Hedef 

zararlı

Taksonomik 

olarak doğal 

türlere yakın

Muhtemel 

Hedef 

zararlı

Taksonomik 

olarak doğal 

türlere yakın 

değil



Kitlesel Üretim ve salım: Biyolojik mücadele etmeninin

insektaryumlarda (Böcek üretim odaları) üretilerek gerektiği

zamanda gereksinim duyulan alanlara salımının yapılması.

Predatör (Avcı) böcek olarak üretilen Cryptolaemus

montrouzieri ve Parazitoit (Asalak) böcek olarak üretilen

Leptomastix dactilopii



Kitlesel Üretim ve salım: Biyolojik mücadele etmeninin insektaryumlarda

(Böcek üretim odaları) üretilerek gerektiği zamanda gereksinim duyulan

alanlara salımının yapılması.

Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix dactilopii



Dünyada biyolojik savaş kullanılan önemli hedef zararlılar



Koruma: Doğada mevcut Biyolojik mücadele etmeninin

zarar görmeyecek şekilde korunması.

Pestisit kullanımının 

azaltılması Doğal 

düşmanlar 

için besin 

sağlama

Doğal düşmanlar 

için koruma 

alanları sağlama

(Kuş kafesi gibi)

Alternatif av ve 

konukçuları 

barındıran bitki 

yetiştirme

Süne, Banker



Koruma: Doğada mevcut Biyolojik Mücadele Etmenlerinin

zarar görmeyecek şekilde korunması.

Özellikle doğal düşmanlara etkili olan kimyasal savaş 

ilaçlarından kaçınmak. Besin zinciri içinde kimyasallardan 

doğal düşmanlar daha fazla etkilenir.



Bahçe, tarla kenarlarında çiçekli bitki yetiştirme



Banker bitki sistemi



Dünyada bu gün için Biyolojik Mücadele yukarıda

verilen her üç yöntemle yapılmaktadır.

Fakat Biyolojik Mücadele tek başına uygulanmaktan çok

Entegre Mücadele’nin (IPM) en önemli parçası olarak

düşünülmektedir. Biyolojik Mücadele amacıyla

kullanılan ürünler Biyolojik Mücadele ürünleri (BM.)’

olarak adlandırılır ve bugün için sayısı 1000

civarındadır.



Biyolojik savaşın tarihsel gelişimine baktığımızda, doğal

biyolojik mücadele ile ilgili ilk bilgilerin bundan 500 milyon

yıl öncesine dayandığı anlaşılmaktadır. Biyolojik

mücadelenin ilk uygulamalarının ise bundan 4000 yıl

öncesine ait olduğu ve Mısır’da kedilerin depo zararlısı

farelere karşı kullanıldığı bildirilmektedir. Çinlilerin Milattan

sonra 300’lü yıllarda zararlı böceklere karşı ilk kez doğal

düşman olarak karıncaları kullandığı da kayıt altına

alınmıştır. İlk dönemlerde bu konulardaki gelişmeler yavaş

olmakla birlikte zamanla hız kazanmıştır. Bu konuda ilk

kayıt 1200’lü yıllarda Çinli turunçgil üreticilerinin avcı

karınca türü Oecophylla smaragdina ’yı zararlılara karşı

salmaları ile ilgili olduğunu bildirmektedir.





Biyolojik savaş ile ilgili en önemli dönüm noktası, avcı gelin böceği Rodolia

cardinalis (Coleoptera: Coccinellidae)’in Albert Koebele tarafından 1888

yılında Avustralya’dan getirilerek turunçgillerde önemli bir zararlı olan torbalı

koşnile karşı Kaliforniya’ya salınmasıdır. R. cardinalis çok kısa sürede etkili

olarak zararlıyı baskı altına almıştır. Söz konusu avcı hızlı bir şekilde diğer

ülkelere ve dünyanın bir çok bölgesine yayılarak zararlı üzerinde etkili

olmuştur. Artık bugün bir bölgede R. cardinalis varsa, torbalı koşnilden söz

edilmez! Bu gelişme bir çok çalışmaya örnek olmuş ve bu tarihten sonra

değişik doğal düşmanlar benzer şekilde zararlılara karşı uygulanarak

başarılı sonuçlar elde edilmiştir.



Aynı araştırıcı 1892 yılında yine Avustralya’dan Amerika Birleşik

Devletleri’ne unlu bitlerin en önemli avcılarından biri olan

Cryptolaemus montrouzieri’yi getirerek salmıştır. Bu gelin

böceğinin çok etkili olması nedeniyle bir çok araştırıcı kendi

ülkesine götürmüştür. Ancak bu avcının farklı coğrafi bölgelere

adapte olamaması nedeniyle insektaryumlarda üretilip salımı

gündeme gelmiştir. Her yıl kitle üretimi yapılıp salınan avcı bu

açıdan biyolojik savaş uygulamalarına klasik bir örnek olarak

girmiştir.



Biyolojik savaş etmenlerinin ilk ticari üretimi ise 1920’li yıllara rastlamaktadır.

Bu tarihte Avrupa’da sera beyaz sineği, Trialeurodes vaporariorum’u baskı

altına almak için parazitoit arıcık Encarsia formosa ticari olarak

insektaryumlarda üretilerek seralara salınmıştır. Flanders (1930), bir çok

zararlı üzerinde, özellikle de kelebek yumurtalarında çok etkili olan küçük

asalak arıcık Trichogramma’yı yine insekteryumlarda çok fazla sayıda

üreterek büyük bir başarı yakalamıştır. Bu kitle üretimleri bu tarihten sonra

yararlı organizmaların ticari üretimlerinin yolunu açmıştır. Bu başarılı

çalışmanın ardından bir çok ülkede (Sovyetler Birliği, Çin, Küba, Meksika,

Brezilya, Kolombiya, Japonya) Trichogramma türleri üretilerek zararlılara karşı

salınmıştır.

Encarsia formosa

Trichogramma



Ülkemizde Biyolojik Mücadele çalışmalarının ilk uygalıyıcısı

Süreyya ÖZEK’dir.

1912 yılında Fransa’dan Mersin’deki turunçgil bahçelerine

Torbalıkoşnile karşı avcı Rodolia cardinalis’i ve İstanbul’a elma

pamuklubitine karşı asalak Aphelinus mali’yi getirmiş ve

salımlarını gerçekleştirmiştir.



Aphelinus mali  Eriosoma lanigerum'u parazitlerken-



Yine aynı araştırıcı 1913 yılında dut koşniline

karşı İtalya’dan Bursa’ya Encarsia berlesei

getirilmiştir.



Yine Süreyya ÖZEK 1932 yılında Mısır’dan Rodolia

cardinalis ve Cryptolaemus montrouzieri getirilmiştir.



Cryptolaemus montrouzieri



Aynı dönemde yine ülkemiz biyolojik savaş çalışmalarına

büyük katkılarda bulunan Nihat İyriboz Almanya’dan 1931-

1948 yılları arasında Bracon hebetor’u, 1934 yılında ise

Aphelinus mali’yi Ege Bölgesi’ne getirmiştir. Ülkemiz

entomoloji ve biyolojik savaş alanına uzun yıllar hizmet

eden Friedrich Simon Bodenheimer Aphelinus mali’yi

İsrail’den getirerek Ankara çevresine salmıştır.

Bracon hebetor



Sevindirici bir haber olarak Ülkemizde 1965 yılında

Antalya’da benim de yaz stajımı yaptığım Biyolojik Mücadele

İstasyonu kurulmuştur. Aynı tarihte Bornova (İzmir) ve

Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitü’lerinde açılan

Biyolojik Mücadele laboratuvarları ile yararlı böceklerin

insekteryumlarda üretim ve doğaya salım çalışmaları hız

kazanmış ve devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır.

Daha sonra Antalya Biyolojik Mücadele İstasyonu enstitü

haline dönüşse de ne yazık ki 1987 yılında kapatılmıştır.



2004 yılında “Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü”

(BATEM) ismiyle, birleştirilen 5 araştırma enstitüsünün tüm

çalışma alanlarını kapsayan yeni bir Enstitü ortaya çıkmıştır.

Bu gün Antalya’da Biyolojik Mücadele etmenlerinin üretimi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

(BATEM) bünyesinde devam etmektedir.



Bu gün maalesef Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü

olarak Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Adana devam etmektedir.

Bu enstitü 1926 yılında Mersin’de “Zirai Mücadele

Laboratuar Şefliği” adı altında çalışmalarına başlamıştır.

Bölgedeki bitki sağlığı sorunlarına çözüm bulmak amacıyla,

1931 yılında, Mersin’deki laboratuvar Adana’ya taşınmıştır.

Daha sonra “Ziraat Mücadele Enstitüsü” adını alan kurum,

1969 yılında “Adana Bölge Zirai Mücadele Araştırma

Enstitüsü”, 1987 tarihinden sonra ise “Adana “Zirai

Mücadele Araştırma Enstitüsü” ve 2011 tarihinde "Biyolojik

Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü” olarak

değiştirilmiştir. Son olarak da; 2015 yılında Kurum “Biyolojik

Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana” ismini

almıştır.





Daha sonraki tarihlerde yurtdışından bir

çok avcı ve asalak getirilerek ülkemizin

farklı bölgelerindeki bahçe ve tarlalara

salınmıştır.Bracon hebetor Trissolcus semistriatus
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Eretmocerus debachi Encarsia lahorensis

Serangium parcesetosum



İlerleyen dönemlerde bir çok yararlı organizmanın

üretim teknikleri geliştirilmiştir. Bunlardan özellikle

turunçgillerde ana zararlılardan biri olan unlubite karşı

avcı Cryptolaemus montrouzieri ve asalak Leptomastix

dactylopii’nin üretim ve salım çalışmaları Antalya ve

Adana’da araştırma kuruluşlarınca yapılmıştır. Bu doğal

düşmanların üretimi halen Antalya BATEM de

sürdürülmektedir.
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Ayrıca ilk kez bu iki yararlı ülkemizde ticari

olarak üretilip üreticilerimizin kullanımına

sunulmuştur (BİYOTAR).
Leptomastix dactylopii
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Bu gelişmelerin dışında bazı

üniversitelerin Bitki Koruma Bölümleri ve

Tarım Bakanlığına bağlı araştırma

kuruluşlarında bir çok yararlı organizma

üretilerek doğaya salınmakta ve

adaptasyon çalışmaları yapılmaktadır.
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Biyolojik mücadelenin ülkemizde

yaygınlaşmasında kuşkusuz Biyolojik Mücadele

Firmalarının etkisi yadsınamaz. Her ne kadar,

özellikle örtü altı zararlılarına karşı yararlılar

yurtdışından ithal edilseler bile, bu yöntemin

sürdürülebilirliğinde önemli bir rol

oynamaktadırlar.

Son dönemlerde Tarım Bakanlığının destekleri

de yöntemin benimsemesinde itici bir güç

olmuştur.
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Bu gün sera zararlılarının hemen hemen

tamamına karşı uygulanabilecek yararlı

organizma bulunmaktadır.

Bunları; avcılar, asalaklar ve biyopestisit

olarak adlandırabileceğimiz

entomopatojen mikroorganizmalar

oluşturmaktadır.
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Dileğim,

Bugün Biyolojik Mücadelede etkin rol

oynayan, ülkemizde bulunan firmaların yerli

doğal düşmanları yine ülkemizde üreterek

çalışmalarına devam etmeleridir.
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BİYOLOJİK MÜCADELE



Bir önceki paylaşımımızda Biyolojik Mücadelede 

kullanılan etmenler ile ilgili konuya ve

Biyolojik Mücadelenin Uygulama yöntemleri ve 

tarihine değinmiştik

bugünkü konumuz Biyolojik mücadele örnekleri ve 

Biyolojik mücadelenin Olumlu ve olumsuz yönleri



Biyolojik mücadele hangi tarım

ürünlerinde etkili olmaktadır?

Biyolojik mücadele, vejetasyon süresi kısa ve entansif (yoğun)

tarımın uygulandığı alanlarda biraz daha güçtür (Örn: mevsimlik

sebzeler, seralar hariç).

Teorikte biyolojik mücadele uygulamaları çok yıllık kültür

bitkilerinde daha başarılı şekilde yürütülmektedir (Örn:meyve

bahçeleri)

Orman alanları da biyolojik mücadele uygulamaları için çok

uygun alanlardır,

Biyolojik mücadele için en uygun alanlar kontrolün sağlanabildiği sera gibi kapalı alanlar olup Biyolojik 



Entomopatojenler

Böceklere karşı biyolojik mücadelede kullanılan entomopatojenler,

bakteriler, funguslar, virüsler, protozoalar ve nematodları

kapsamaktadır. Burada belirtilen her gruptan yüzlerce hatta binlerce

türün böceklere saldırdıkları bilinmektedir. Ancak bunlardan çok azı

zararlı mücadelesinde kullanılmaktadır. Doğada doğal olarak bulunan

entomopatojenler böceklere saldırırlar, hastalandırırlar ve öldürürler.

Birçok entomopatojeni kitle üretimi yapılarak “biyolojik

insektisid”olarak piyasaya sürülmüştür. Bunların en başında

gelenlerden biri de Bacillus thuringiensis olup, birçok böcek türüne

karşı başarı ile kullanılmaktadır. Entomopatojenler genellikle standart

ilaçlama aletleri veya sulama suyuna karıştırılarak uygulanmaktadır.

Ticari olarak üretilen bu entomopatojenler genellikle türe spesifik

olduğu için biyolojik mücadelede emniyetle kullanılabilecek

etmenlerdir. Ne yazıkki bu preparatlar dünya ilaç piyasasının ancak

%2-5’ini oluşturmaktadırlar (.

Bu konudaki çalışmalar hızla sürdürülmekte olup, birçok

entomopatojen türün biyolojik mücadelede ümitvar sonuçlar verdiği

ortaya çıkarılmıştır.



TURUNÇGİLLERDE BİYOLOJİK 

MÜCADELE



Tomurcuk akarı, Aceria sheldoni





Pasböcüsü



Pasböcüsü





Stethorus gilvifrons



Phytoseiulus persimilis



Amblyseius (Neoseiulus) californicus



Saman akarı, Çayakarı polyphagotarsonemus latus

Amblyseius andersoni ve Neoseiulus californicus



Afit, Yaprakbiti
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18

Syrphidae



Aphidius colemani öğrenci banter bitki



Kabuklubitler

Kırmızı kabuklubit
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Aphytis melinus



Aphytis melinus



25Comperiella bifasciata
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Mytilococcus (Lepidosaphes) beckii



Tür : Mytilococcus qloverii Pack

Özellikleri bakımından önceki türe benzer. Yalnız kabuk 

biraz daha dar, uzun ve kenarları birbirine paraleldir.



Parlatoria pergandii



Aspidiotus nerii
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Chilocorus bipustulatus
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Rhyzobius lophantae



Coccus pseudomagnoliarum



Coccus pseudomagnoliarum



Coccus hesperidium



Exochomus quadripustulatus





Coccophagus scutellaris



Torbalı koşnil



Rodolia cardinalis



Turunçgil Unlubiti



Cryptolaemus montrouzieri



Cryptolaemus montrouzieri



Leptomastix dactilopii



Beyazsinekler

Defne beyazsineği
Turunçgil beyazsineği

Turunçgil pamuklu beyazsineği

Turunçgil ipek 

beyazsineği



Eretmocerus

debachi



Serangium parcesetosum



Cales

noacki



Clitostethus arcuathus
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Turunçgil yaprak galeri güvesi









55
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Portakal 

güvesi

Harnup 

güvesi

Limon çiçek güvesi

Bacillus thuringiensis



Akdeniz meyvesineği

Ceratitis capitata



ELMA ZARARLILARININ BİYOLOJİK 

MÜCADELE ETMENLERİ



Panonychus ulmi (Dişi)



Panonychus ulmi (Erkek)



Amblyseius (Typhlodromus) swirskii



63Amblyseius fallacis



Stethorus punctillum ve S. gilvifrons
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Chrysoperla carnea, Altın gözlü yeşil kelebek



Chrysoperla carnea larvası



Takım : Thysanoptera

Familya : Thripidae 

Tür : Taeniothrips 

inconsequens Uzel.  

(Armut thripsi)



Amblyseius cucumeris



Eriosoma 

lanigerum

(Elma pamuklubiti)



Böceğin en önemli asalağı Aphelinus malidir. Kimyasal

savaşa geçmeden önce asalağın durumu tetkik edilmelidir.

Çünki bu asalak Elma pamuklubiti’ni hiç ilaçlamaya gerek

kalmadan baskı altında tutabilmektedir. Karıncalarla

mücadele edilerek asalağın etkinliği arttırılabilir.



Aphelinus mali  Eriosoma lanigerum'u parazitlerken-



Aphis pomi

(Yeşil elma aphidi)



Biyolojik mücadele : Coccinellidae,

Chrysopidae, Syrphidae, Cecidomyiidae ve

Anthocoridae familyalarına bağlı birçok asalak

ve avcılar bu böceğin doğal düşmanıdır.

Mümkün olduğu kadar bunlardan

yararlanılmalıdır.
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Familya : Diaspididae

Tür : Quadraspidiotus perniciosus Comst.

: San Jose kabuklubiti
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Tür : Lepidosaphes (Mytilococcus) ulmi (L.)

: Elma virgül kabuklubiti
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Familya : Coccidae

Tür : Palaeolecanium bituberculatum

: İki kabarcıklı koşnil



78Chilocorus bipustulatus Exochomus quadripustulatus



Carpocapsa (Laspeyresia 

=Cydia) pomonella L. 

(Elma iç kurdu)



Biyolojik mücadele : Yumurta parazitoiti Trichogramma

türleri ile larva ve pupa parazitoitleri Elodia tragica,

Trichomma enecator ve Ascogaster quadridentatus Elma

içkurdu’nun biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek

önemli yararlılardır. Ancak bu zararlının ekonomik zarar

eşiği çok düşük olduğu için, sadece biyolojik mücadele

etmenleri ile baskı altında tutmak mümkün olmamaktadır.

Yararlı türlerden azami derecede yararlanmak için ;

- Zararlının doğal düşmanları iyi tanınmalıdır.

- Etkili olan türler, özellikle yumurta parazitoitleri kitle

halinde üretilerek veya başka yerlerden getirilerek

bahçelere salınmalıdır.

- İlaçlama programları doğal düşmanları koruyacak

biçimde hazırlanmalı, bu amaçla seçici ilaçlara öncelik

verilmelidir
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Mücadelesi

Bacillus thuringiensis preparatlarından

biri ile ilaçlama yapılmalıdır.



Antepfıstığı psillidi, Agonoscena pistaciae





Zeytin



Zeytin sineği (Bactrocera oleae (Gmel.))



Domates Biyolojik Mücadele

DOMATES GÜVESİ

Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)







Nesidiocoris tenuis Macrolophus pygmaeus Dicyphus eckerleini



Beauveria bassiana
Paecilomyces lilacinus

Paecilomyces fumosoroseus



Beauveria bassiana
Paecilomyces lilacinus

Paecilomyces fumosoroseus



Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)



Encarsia formosa



Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

Beauveria bassiana



Frankliniella occidentalis’

Thrips



Orius laevigatus



Amblyseius swirskii ve Neoseiulus cucumeris



MISIR





Telenomus busseolae Trichogramma evanescens



Mısırkurdu’na karşı biyolojik mücadelede birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de

Mısırkurdu [Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Crambidae)]
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https://youtu.be/afz7iDvn25E



Calosoma sycophanta-bunu 

sonraki güne bırak





Metarhizium brunneum 
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Bu gelişmelerin dışında bazı

üniversitelerin Bitki Koruma Bölümleri ve

Tarım Bakanlığına bağlı araştırma

kuruluşlarında bir çok yararlı organizma

üretilerek doğaya salınmakta ve

adaptasyon çalışmaları yapılmaktadır.



Biyolojik mücadelenin ülkemizde

yaygınlaşmasında kuşkusuz Biyolojik Mücadele

Firmalarının etkisi yadsınamaz. Her ne kadar,

özellikle örtü altı zararlılarına karşı yararlılar

yurtdışından ithal edilseler bile, bu yöntemin

sürdürülebilirliğinde önemli bir rol

oynamaktadırlar.

Son dönemlerde Tarım Bakanlığının destekleri

de yöntemin benimsemesinde itici bir güç

olmuştur.
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Dileğim,

Bugün Biyolojik Mücadelede etkin rol

oynayan, ülkemizde bulunan firmaların yerli

doğal düşmanları yine ülkemizde üreterek

çalışmalarına devam etmeleridir.



Biyolojik savaşın olumlu yönleri

Biyolojik savaş doğal dengeyi koruyucudur

Biyolojik savaş uygulamalarında insanlara, ürüne, ve diğer yaşayan organizmalara zararı yoktur

Biyolojik savaşa karşı zararlıların dayanıklılık sorunu yoktur

Biyolojik savaş etmenleri hızla üreyip çoğalabilirler

Biyolojik savaş etmenleri aktiftir ve besinlerini (zararlıları) arayıp bulabilirler

Biyolojik savaş etmenleri düşük besin yoğunluklarında da varlıklarını sürdürebilirler

Biyolojik savaş düşük maliyetle yüksek orandakoruma imkanı sağlar

Biyolojik savaş ilk tesisten sonra hiç veya çok az masrafla kendi kendini sürdürme özelliğine sahiptir. 



Biyolojik savaşın olumsuz yönleri

Biyolojik savaş başlangıçta belirli bir zararı göze almayı gerektirir

Biyolojik savaşta başarı biraz geç elde edilir. Bu da sabırlı olmayı gerektirir

Biyolojik savaş bilgi gerektirir . Özellikle iyi bir biyoloji, ekoloji bilgisi Biyolojik savaş çalışmalarının başarısında öne

Biyolojik mücadele, zaman ve sabır isteyen bir

savaşım tekniğidir. Doğal düşmanın zararlı

populasyonuna baskın gelebilmesi için belli bir

süre ve bu süre içinde belli bir zararın gözden

çıkarılması gerekir.Buna “BAŞLANGIÇ RİSKİ”

adı verilir.



ÜÇLÜ BESİN İLİŞKİSİ



İkinci Dünya savaşından sonra tarımsal üretimde ortaya çıkan hızlı artışlar

Bolluk

Kıtlık

Yeşil Devrim

Açlık

Toprak reformu

olarak nitelenmektedir

Rachel Carson tarafından yazılan “Sessiz Bahar“ kitabı aşağıdakilerden hangisidir

Silent

Silent Spring

The sea around us

The sense of wonder

The edge of the sea

Entegre Mücadeleyi aşağıdakilerden hangi ifade eder

Kimyasal savaş

Biyolojik Savaş

Fiziksel Savaş

Tüm Savaş

Biyoteknik Savaş

Predatör böceği aşağıdakilerden hangisi ifade eder

Asalak

Avcı

Sinek

Arı

Parazitoit

Böcek üretim odalarına ne ad verilir

İnsektaryum

Akvaryum

Teraryum

Teritoryum

Terrarium



Doğada her bir zararlı organizmanın en az bir doğal
düşmanı vardır.
Buraya kadar belirtilen zararlılar ENTEGRE SAVAŞ
çerçevesinde ele alıp, öncelikle BİYOLOJİK MÜCADELE
yöntemi ile populasyonları düşürülmeye çalışılmalı,
yeterli başarı elde edilemediği takdirde bu yöntem ile
birlikte uyumlu olabilecek savaşım yöntemleri devreye
alınmalıdır. Daha önce de olumsuzlukları belirtildiği
gibi Kimyasal Savaşa ise son çare olarak
başvurulmalıdır
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