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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 
 

ÇANKIRI (KIZILIRMAK)’DA KARPUZ VE KAVUN EKİM ALANLARINDA BULUNAN 
BÖCEK TÜRLERİ İLE BUNLARIN ORGANİK TARIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Muharrem ŞİMŞEK 

 
Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  
Bitki Koruma Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Avni UĞUR 

 
Çankırı (Kızılırmak)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türleri ile bunların organik 
tarım açısından değerlendirilmesi amacıyla ele alınan bu çalışma, 2011–2012 yılları arasında 
yürütülmüştür. 
 
Çalışma sonucunda Myiopardalis pardalina (Bigot) (Diptera: Tripetidae) kavunun ana zararlısı olmak 
üzere; diğer 9 tür [Orthoptera takımından Melanogryllus desertus Pall. (Gryllidae); Gryllotalpa 
gryllotalpa L. (Gryllotalpidae); Homoptera takımından Aphis gossypii Glover., Myzus (Nectarosiphon) 
persicae (Sulzer) (Aphididae); Coleoptera takımından Agriotes sp. (Elateridae), Epicometis hirta (Poda) 
(Scarabaeidae); Lepidoptera takımından (Agrotis ipsilon (Hufnagel) Agrotis segetum  (Den.&Schiff.) 
Noctuidae)] Thysanoptera takımı Thripidae familyasından 1 tür (Thrips sp)) zaralı türle birlikte toplam 10 
böcek türü, araziden alınan örneklerden  elde edilmiştir. 
 
Aynı çalışmada Lepidoptera takımından Arctiidae (1), Lasiocampidae (2), Lemoniidae (1), Noctuidae 
(10), Notodontidae (1), Sphingidae (8) olmak üzere ışık tuzağından toplam 23 böcek türü saptanmıştır. 
Bunlardan iki tür (A. ipsilon ve A. segetum) tarlalardan alınan örneklerden de elde edilmiştir. Ayrıca 
alınan örneklerden faunistik bakımdan önemli olan ve Orthoptera takımına bağlı 3 böcek türü [(Locusta 
migratoria L, Oedipoda schochi Sauss. (Acrididae); Cailiptamus tenuicercis Tarb. (Catantopidae)] daha 
saptanmıştır.  
 
Buna göre karpuz ve kavun ekim alanlarında 10’u zararlı olmak üzere toplam 34 böcek türü saptanmıştır. 
Bu durum, çalışma alanının tür bakımından zengin olduğunu ve ilaçlı mücadelenin mevcut dengeyi 
bozabileceğini göstermektedir. Ana zararlı durumunda bulunan M. pardalina’nın kışı toprağın 10–20 cm 
derinliğinde pupa döneminde geçirdiği; birinci döl erginlerinin Haziran ayından, 2. dölün ise Temmuz 
ayından itibaren uçmaya başladığı; Çankırı ili Kızılırmak havzasında yılda 2 döl verdiği ilk kez bu 
çalışma ile belirlenmiştir. M. pardalina’nın çalışma alanında biyo-ekolojisi bilinmediğinden, kavun 
tarlalalarının 10-15’er gün aralıklarla ve 3–4 kez olmak üzere takvim ilaçlamasının uygulandığı; organik 
tarıma geçişte en önemli engeli bu yöntemin teşkil ettiği anlaşılmıştır. Ülkemizde ilk kez yapılan bu 
çalışma sonucunda, konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçilebilmesi için bir dizi yapısal 
değişikliklere ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. Kızılırmak (Çankırı)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında 
bu amaca ulaşılabilmesi için yabancıot mücadelesinin mekanik yöntemle sürüdürülmesinin; damlama 
sulama sistemine geçilmesinin; ana zararlı durumunda bulunan kavun sineğinin biyo-ekolojisi ile bitki 
hastalıklarının yayılışı ve mücadele yöntemlerinin konvansiyonel ve organik tarımla karşılaştırmalı olarak 
Zararlı Yönetimi kapsamında birlikte incelenmesinin; üretici ve tüketicilerin istek ve eğilimlerinin 
belirlenmesinin ve bunların eğitilmesinin gerektiği kanısına varılmıştır. 
 
Temmuz 2012, 221 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Karpuz , kavun, zararlı böcekler, organik tarım, mücadele 
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ABSTRACT 

M.Sc. Thesis 
 

INSECT SPECIES IN MELON AND WATERMELON SOWING AREAS AND EVAULATION OF 
THOSE SPECIES IN TERMS OF ORGANIC AGRICULTURE IN ÇANKIRI (KIZILIRMAK)  

 
Muharrem ŞİMŞEK 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Plant Protection 

 
Supervisior : Prof. Dr. Avni  UĞUR 

 
This study is carried out in order to evaluate the insect species found in melon and watermelon fields in 
Kızılırmak (Çankırı) in the aspect of organic agriculture between 2011 and 2012. 
 
As a result of the study, a total of 10 insect species of which Myiopardalis pardalina (Bigot) (Diptera: 
Tripetidae) as a major pest of melon, and other 9 species [Melanogryllus desertus Pall. (Gryllidae ), 
Gryllotalpa gryllotalpa  L. (Gryllotalpidae) of Orthoptera order; Aphis gossypii Glover., Myzus 
(Nectarosiphon) persicae (Sulzer) (Aphididae) of Homoptera order; Agriotes sp. (Elateridae), Epicometis 
hirta (Poda) (Scarabaeidae) of Coleoptera order;  Agrotis ipsilon (Hufnagel) Agrotis segetum  
(Den.&Schiff.)) Noctuidae) of Lepidoptera order, and 1 species (Thrips sp.) (Thripidae) of Thsanoptera] 
have been obtained. 
 
It has also been determined that 23 insect species of which 1 species belongs to Arctiidae, 2 species 
belong to Lasiocampidae, 1 species belongs to Lemoniidae, 10 species belong to Noctuidae, 1 species 
belongs to Notodontidae, and 8 species belong to Sphingidae of the order Lepidoptera. 2 of the 
determined species (A.ipsilon and A.segetum) have been obtained from the samples taken from the field. 
Also, 3 faunistically important insect species of Orthoptera order [Locusta migratoria L, Oedipoda 
schochi Sauss. (Acrididae) and Cailiptamus tenuicercis Tarb. (Catantopidae)] have been determined from 
the field samples. 
 
As a result, a total of 34 insect species have been determined in melon and watermelon fields and 10 of 
those were determined as harmful species. This situation shows that the study area is rich for insect 
species and chemical control measures may harm the current balance. Those were also determined for the 
first time that M. pardalina hibernates as pupa in depth of 10-20 cm of soil, the first generation adults 
emerge in June, and the adults of the second generation emerge after July, has 2 generations per year in 
Kızılırmak County. Because the bioecology of M. pardalina in the study area is unknown, 3-4 times of 
calendar spraying with 10-15 days intervals have been applied in melon fields and this is the major 
drawback in the transition to organic agriculture. It is also understood that certain structural modifications 
have been needed for the transition to organic agriculture from the traditional agriculture as a result of this 
study carried out for the first time in Turkey. Those were also concluded that weed control should be done 
by mechanical ways, drip irrigation should be used, the bioecology of the melon fly and plant diseases 
should be investigated comparatively both organic and traditional agriculture by distribution and control 
measures in sense of Pest Management, demands and trends of both producers and consumers should be 
determined and they should be educated in this manner. 
 
July 2012, 221 pages 
 
Key Words: Watermelon, melon, harmful insects, organic agriculture, control 
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1.GİRİŞ 

Organik tarım; doğaya karşı işlemler yapmaktan çok, doğayla uyum içerisinde ve dost 

olarak yaşamaktır. Bu çalışma, doğal çevreye veya insanlara, onların yaşamına, 

çalıştıkları ortama mümkün okduğu kadar en az düzeyde zarar vererek uygun teknikler 

kullanılmak suretiyle kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilmesini kapsamaktadır 

(Anonymous 1998). Sanayi devrimi ve artan nüfusa bağlı olarak insanların besin 

gereksinimleri artmış, bunun sonucunda özellikle ikinci Dünya savaşı sonrası yaşanan 

“Yeşil Devrim” denilen süreçte tarımsal üretimi artırmak için sentetik kimyasal ilaç, 

sentetik kimyasal gübre, kimyasal katkı ve makineleşme yoğun bir şekilde 

kullanılmıştır. Ancak “Yeşil Devrim” olarak adlandırılan bu tarımsal üretim artışının 

dünyadaki açlık sorununa bir çözüm getirmediğini, aksine doğal dengeyi ve insan 

sağlığını süratle bozduğunu gören kişi ve gruplar bu konuda araştırmalara 

başlamışlardır. Bu araştırmaların sonucunda bilim çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin 

baskısıyla 1979 yılından itibaren DDT grubu pestisitlerin kullanımı A.B.D.'den 

başlayarak tüm dünyada yasaklanmıştır. Bu durum organik tarımın gündeme gelmesi 

bakımından önem kazanmıştır (Anonymous 2009).  
 

Son yıllarda bitki koruma uygulamalarının organik tarımın en önemli ayağını 

oluşturduğu ve bu konuda ayrıntılı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle 

organik tarım kapsamında bitki koruma uygulamalarına ağırlık verilerek bu konuda 

projelerin yapılması ve uygulanması gerektiği kanısındayız. Mevcut koşullarda, organik 

tarım kapsamında zararlılarla mücadeleyi dört basamak halinde uygulamak mümkün 

gözükmektedir. Birinci basamak; münavebe, toprak yönetimi, transgenik olmayan 

dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi, uygun tarımsal alan seçimi gibi kültürel mücadele 

tedbirleri ve bazı mekaniksel mücadele yöntemlerdir. İkinci basamak; zararlıların doğal 

düşmanlarının etkinliğini artırmaya ve doğrudan zararlı popülasyonlarını azaltmaya 

yönelik bitki deseni oluşturmaktır. Üçüncü basamak; Entegre mücadelenin en önemli 

bileşenlerinden olan biyolojik mücadele etmenlerinin korunması, gerektiğinde kitlesel 

ve lokal salımlarının yapılmasıdır. Dördüncü basamak ise; organik tarımda ruhsatlı 

biyolojik ve mineral kökenli ilaçların kullanılması ve çiftleşmeyi engelleme yönteminin 

uygulanmasıdır Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı bilinçsiz bir şekilde kullanılan 
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pestisitlerin insan, çevre sağlığı ve doğal denge üzerinde olumsuz etkiler yaratması, 

böcek ve diğer zararlılarda direnç sorununu ortaya çıkarması ve üründe kalıntıya neden 

olması gibi bir takım olumsuzlukları nedeni ile alternatif mücadele yöntemlerinin 

kullanımı önem kazanmıştır. Alternatif mücadele yöntemleri biyoteknolojik, biyoteknik 

yöntemler ve biyolojik mücadeledir. Biyoteknik yöntemler ise; hedeflenen zararlı 

türlerin gelişme ve davranışlarını etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik uyarıcı 

etmenlerden yararlanmak, daha açık bir deyimle cezbedici ve tuzak sistemleri, 

feromonlar, hormonlar, repellentler ve yumurtlamayı engelleyici her türlü faktör 

üzerinde araştırma, geliştirme ve uygulama olarak tanımlanabilir. Tuzak ve 

feromonlardan yararlanmak sureti ile mücadelede Kitle Yakalama Tekniği ve Şaşırtma 

Tekniği uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin en önemli avantajı yüksek derecede spesifik 

ve çevre koşularına adapte edilebilir olması, buna karşın istenmeyen yan etkilerden hiç 

birine neden olmaması; sonuç olarak elde edilen ürünlerin “organik” olmasıdır (Şimşek 

2011).Kısaca “Organik Tarım”, tarımsal üretim şeklinin yeniden düzenlenmesidir. Bu 

düzenleme, ulusal ya da uluslar arası yasalar kapsamında belirli standartlara sahiptir. 

Sertifika ve kontrol gerektirir (Anonymous 2009).  

 

Organik tarım, üretim sisteminde hatalı ve aşırı uygulamalar sonucu kaybolan doğal 

dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren ve 

esas itibariyle sentetik kimyasal ilaç ve gübrelerin (ticari ilaç ve gübreler) kullanımının 

yasaklanması, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin ve 

hayvanın direncini artırma, zararlıların doğal düşmanlarından yararlanmayı tavsiye 

eden, üretimde miktar artışını değil ürünün kalitesini artırmayı hedefleyen bir üretim 

şeklidir (Altındişli ve İlter 1999). Organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, 

üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. 

Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden,  çevre, bitki, 

hayvan ve insan sağlığını korumaktır (Anonymous 2009). 

 

Bilindiği üzere organik tarım; biyoçeşitliliği, biyolojik döngüyü, toprağın biyolojik 

aktivitesini geliştiren ve artıran, sentetik gübre ve pestisit kullanmayan, genetik 

değişiklik yapılmış organizma içermeyen, minimum çiftlik dışı girdi kullanımına ve 

kültürel işlemlere dayalı spesifik ve kesin standartları olan alternatif bir üretim 
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sistemidir (Anonymous 2003a). Organik tarımın amacı birbirine bağımlı olan toprak, 

bitki, hayvan ve insan topluluklarının sağlığının ve verimliliğinin en ideal olmasını 

sağlamaktır. Tüketicinin organik olarak üretilen gıdalara olan talebi, toplumun daha 

fazla sürdürülebilirlik konusundaki arzusu, çevresel ve ekonomik faydalar ve dünya 

çapında üreticiler ve sanayiciler için yeni fırsatlar yaratması gibi nedenlerle organik 

tarım giderek artan bir öneme sahiptir (Anonymous 2003b). 

 

Ekonomik anlamda zarar yapan böceklerin mücadelesinde organik tarımda 

kullanılabilecek yöntemlerin birçoğu, bugüne kadar yapılan çalışmaların ışığı altında 

şekillendirilmiştir. Ancak uygulanan kimyasal mücadele içerisinde sentetik 

kimyasalların kullanımı ile ilgili alternatiflerin geliştirilmesi gerekmektedir. Sentetik 

kimyasalların yerini alabilecek bitkisel, doğal, mikrobiyal veya ev yapımı insektisitler 

organik tarım uygulamalarında alternatif olarak görülmekle birlikte uygulamada 

ruhsatlandırılması, standardizasyonu, muhafazası veya doğal hayata olan bazı 

olumsuzlukları ile kullanımları sınırlanmaktadır (Caner 2011).  

 

Organik sebze (karpuz, kavun) üretiminin yapılabilmesi için girdilerin (sentetik gübre, 

pestisit, GDO’lu ürünler, bitki büyümesini düzenleyiciler vb) kullanılmaması gerekir. 

Ayrıca aynı alandan toplanacak zararlı ve yararlıların teşhis edilmesiyle doğal düşman 

böceklerden, organik tarımın ana bileşenlerinden olan Entegre Mücadele ilkelerine göre 

biyolojik mücadelede yararlanılması, zararlıların mücadelesinde ise en uygun mücadele 

zamanının gözlenmesi (zararlı-yararlı ilişkilerine göre) ve zararlılarla mücadele 

gerekmesi durumunda bitkisel kökenli ve Bacillus thuringiensis gibi biyo-preparatlara 

yer verilmesi suretiyle organik tarımın alt yapısı oluşturulabilir. Şüphesiz ilaç 

kullanımının en az düzeye indirilmesinde çiftçilerin eğitimi de büyük önem 

taşımaktadır. 

 

Organik tarım geleneksel yöntemlere geri dönülmesi anlamına gelmez. Geçmişte 

uygulanan pek çok tarımsal metod günümüzde de faydalıdır. Organik tarım, bunların en 

iyi yanlarını alarak modern bilimsel bilgilerle birleştirir. 
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Organik tarım yapan çiftçiler tarlalarını bırakarak doğanın ele geçirmesine izin 

vermezler. Bu çiftçiler, mevcut tüm bilgi, teknik ve materyallerden yararlanarak doğa 

ile birlikte çalışırlar. Bu şekilde, çiftçi doğa ile tarım arasında tarımsal ürünler ile 

hayvanların birlikte geliştiği sağlıklı bir denge sağlarlar. 

 

Başarılı bir organik çiftçi olabilmek için çiftçi her böceği zararlı böcek, her bitkiyi 

yabancıot olarak görmemeli ve her sorunu yapay kimyasal ilaçlarla çözmeye 

çalışmamalıdır. Asıl amaç; tüm zararlı ve yabancıotları yok etmek değil, bunları kabul 

edilebilir bir düzeye indirmek ve bunlardan olabildiğince yarar sağlamaktır 

(Anonymous 1998). Dünyanın her yerinde organik tarımın temel ilkeleri olarak 

adlandırılan bazı tarım teknikleri müşterektir. Bunlar; 

 

• Kombine teknikler 

Bir organik çiftlikte, her bir teknik normal olarak kendi başına kullanılmaz. Çiftçi, en 

fazla faydayı sağlayabilmek için birlikte işe yarayan bir dizi organik yöntemi aynı 

zamanda birlikte kullanmalıdır. Örneğin yeşil gübrelerin kullanılması ve dikkatli toprak 

işleme bir arada yapıldığında, tek başına uygulandıkları zamankine göre daha iyi bir 

zararlı ot mücadelesi imkânı sağlar (Anonymous 1998). 

 

• Bitkilerin beslenmesi 

Sağlıklı bir ürün yetiştirmek için bir organik çiftçinin toprağı iyi idare etmesi gerekir. 

Bu durum, topraktaki yaşamın, toprak besin maddelerinin ve toprak strüktürünün 

dikkate alınmasını gerektirir. 

 

Yapay gübreler, yetiştirilen ürüne kısa süreli besin desteği sağlamaktadır. Gübrelenen 

bitkiler daha hızlı büyümesine karşın, bir zayıf gelişme neticesinde kuraklık, zararlılar 

ve hastalıklara karşı daha hassas hale gelmektedir. Yapay gübreler, topraktaki yaşamı 

beslemediklerinden toprağa organik madde eklemezler. Yani, iyi bir toprak yapısı 

oluşmasına katkı sağlamadıklarından toprağın su tutma kapasitesini, ya da drenajını 

iyileştirmezler. 
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Toprak canlı bir sistemdir. Toprağı oluşturan parçacıklar aynı zamanda milyonlarca 

değişik canlıyı barındırır. Bu canlılar, besin maddelerinin dönüştürülmesinde 

büyüköneme sahiptir. 

 

Toprağı organik gübre ya da kompost ile beslemek, topraktaki tüm canlıları da 

beslemekte olup; bu canlılar, bu materyali bitki gelişmesinde kullanılan besine çevirir. 

Ayrıca toprağa organik madde de ilave edilmiş olur. Azot miktarı yüksek olan yeşil 

gübre olarak kullanılan bu bitkilere, rotasyonda yer verilir ve bunlar henüz çiçeklenme 

başlangıcındayken pullukla sürülüp toprağa karıştırılır. 

 

Bununla birlikte, çok fazla hayvan gübresinin veya besin maddesince zengin organik 

maddelerin kullanılması veya organik maddece çok zengin besinlerin kullanılması veya 

yanlış zamanda kullanılmasının da insan yapısı yapay gübreler kadar zararlı olabileceği 

unutulmamalıdır. 

 

Organik tarım yapan çiftçiler, toprağı doğru zamanda işlemeli ve toprak yaşamı ile bitki 

köklerinin gelişmesi için en iyi koşullar doğru şekilde sağlanmalıdır (Anonymous 

1998). 

 

• Doğru ürünün tercihi 

Herbir ürün ve ürün varyetesinin kendine has ihtiyaçları vardır. Bitkiler yerlerde iyi 

büyürken bazı yerlerde ise iyi gelişmezler. Ürünleri etkileyen faktörler şunlardır: 

• toprak tipi 

• yağış miktarı 

• yükselti 

• sıcaklık 

• gerekli besin maddelerinin tipi ve miktarı 

• İhtiyaç duyulan su miktarı 

 

Bu faktörler bitkilerin nasıl gelişeceğini ve ürün vereceğini etkiler. Eğer bir bitki uygun 

olmadığı bir iklimde yetiştiriliyorsa, düşük miktarda ürün elde edilmesi ve 

hastalık/zararlılara karşı daha hassas olması muhtemeldir. Bu durum, bitkilerin 
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gübrelenmesine ve ayrıca hastalık ve zararlılarla mücadele etmek için tarımsal kimyasal 

kullanılmasına neden olmaktadır. Organik tarımda başarılı olan çiftçiler, lokal koşullara 

uygun bitki ve varyetelerini yetiştirmeyi öğrenirler. Çiftçi, o coğrafyaya ve iklime en 

uygun bitkileri yetiştirmelidir. Ayrıca lokal varyeteler gibi lokal koşullara en uygun 

varyeteleri tercih etmelidir (Anonymous 1998). 

 

• Rotasyon (Münavebe) uygulanması 

Yıllar boyunca aynı alanda aynı bitkilerin yetiştirilmesi toprak verimliliğini azaltır ve 

toprakta zararlıların, hastalıkların ve yabancıotların birikmesine neden olur. Bitkiler her 

yıl arazinin değişik kısmına kaydırılmalı ve birkaç yıl boyunca aynı alana geri 

dönülmemelidir. Sebzeler için en az 3-4 yıllık bir rotasyon tavsiye edilmektedir (Şekil 

1.1). 

 
(Anonymous 1998) 

Şekil 1.1 Baklagil ihtiva eden basit bir rotasyon. 
 

 

Toprağın defalarca gübrelenmesi ve verimin artması anlamına gelen bitki rotasyonu; 

toprak verimliliğinin artmasına ve bitkilerin besin maddesi ihtiyacının karşılanması 

anlamına gelmektedir. 

 

Bitki rotasyonu, aynı zamanda çeşitli habitatlar ve pek çok besin kaynağı sağlamak 

suretiyle çok sayıda doğal predatörün tarlalarda yaşamasına da yardım eder. 
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Münavebe, organik tarımın ana bileşenlerinden birisi olduğundan, araya baklagil 

bitkilerinin de girebileceği münavebe sistemi mutlaka uygulanmalıdır. 

 

Darı, fasülye, yumrulu bitkiler ve tahıl içeren tipik bir 4 yıllık rotasyonda şunlardan biri 

olmalıdır;  

 

1. Ot ya da çalılıklar (hiç bir ürün yetiştirilmediği bir nadas periyodu) 

2. Toprağa fayda sağlayarak bitki gelişmesinde büyük öneme sahip yeşil gübre olacak 

bir legüminoz bitki eilebilir (Anonymous 1998). 
 

• Malçlama 

Malçlama, toprak yüzeyinin kompost, gübre, saman, kuru ot, yaprak yada ürün artıkları 

gibi materyallerden oluşan gevşek bir tabaka ile kapatılmasıdır. Yeşil vejetasyon 

normalde kullanılmamakla birlikte dekompoze olması uzun sürecektir ve zararlılarla 

hastalıkları çekebilir (Anonymous 1998). 

 

• Yeşil Gübre Kullanımı 

Yeşil gübreler sıklıkla örtücü bitkiler olarak bilinmekte olup bunlar toprağın yapısını, 

organik madde kapsamını ve besin maddesi içeriğini arttırır. Bunlar, oldukça ucuz 

olduğundan yapay gübrelere alternatif olup hayvan gübresine destek olarak da 

kullanılabilir. 

 

Bir yeşil gübre yetiştirmek, fasülye gibi bir baklagili rotasyonlu yetiştirmek ile aynı şey 

değildir. Yeşil gübreler genellikle bitkiler gençken ve çiçeklenmesinden önce, toprağa 

karıştırılır. Bunlar, yüksek besin maddesine sahip yeşil yapraksı materyaller olup 

toprağı örttükleri için yetiştirilir. Bunlar tek başlarına ya da başka bitkilerle birlikte 

yetiştirilebilir. 

 

Yeşil gübre kullanımı 

Bitki besin maddelerini ve organik maddeyi yeniden dönüştürerek arttırır. 

Toprak verimliliğini arttırır. 

Toprak yapısını iyileştirir. 
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Toprağın su tutma yeteneğini iyileştirir. 

Toprak erozyonunu önler 

Yabancı ot gelişmesini engeller 

Bitki besin maddelerinin topraktan yıkanmasını (örneğin iki ana ürün arasında toprağın 

kullanılmadığı sırada) durdurur (Anonymous 1998).  

 

Çalışmanın yürütüldüğü Çankırı ilinde, tarım yapılan 236.000 hektar arazi, ilin toplam 

yüz ölçümünün %31.9'unu oluşturmaktadır. Çankırı’da kuru ve sulu tarım koşullarında 

yetiştirilen en önemli ürünler; başta hububat olmak üzere baklagiller (yeşil mercimek, 

fasulye, nohut); yemlik bitkiler (fiğ); endüstri bitkileri (şeker pancarı, patates) ile kavun 

ve karpuzdan oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, organik tarımda 

baklagillerden yararlanılabilir1. 

 

1.1 Dünya’da organik tarım 

Dünyada organik tarım hareketliliğinin başlaması 1930’ lu yıllara kadar uzanmaktadır. 

Organik tarımla ilgili ulusal düzeyde yasal düzenlemelerin başlaması ile birlikte, çeşitli 

çiftçi örgütleri, akademisyenler, diğer sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek 1970 

yılında Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Birliği’ni (IFOAM-International Federal 

of Organic Agriculture Movements) kurmuşlardır. Bu birlik, 100’ ün üzerindeki ülkede 

600 üye ve enstitüyü dünya genelinde temsil etmektedir. Dünyada ülkelere göre 

farklılıklar gösteren organik tarım uygulamalarının bir tek elden doğrulanması için bu 

birlik, organik üretim sistemi ile ilgili standartları oluşturmuştur. Dünyada yer alan 32 

sertifikasyon kuruluşu IFOAM standartlarını kullanmaktadır. IFOAM’a göre organik 

tarım bir üretim sistemidir (Wynen 1997). 

 

Dünya'da organik tarım standartlarına uygun toplam 30.4 milyon hektar alanda 

sertifikalı organik tarım yapılmaktadır. Bu alan, Avustralya'da 12.4 milyon hektar, 

Avrupa'da 7.4 milyon hektar, Latin Amerika'da 4.9 milyon hektar, Asya'da 3.1 milyon 

hektar, Kuzey Amerika'da 2.2 milyon hektar ve Afrika'da 0.4 milyon hektardır 

(Anonymous 2008). Dünya Ticaret Merkezinin araştırma sonuçlarına göre, sertifikalı 

                                                           
1 Çankırı Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları 



 

 9

organik alanlara ilave olarak hali hazırda yaklaşık 62 milyon hektar alanda da sertifikalı 

organik standartlara uygun ancak değişik sebeplerle sertifikasız organik tarım 

yapılmaktadır. Organik ürünlerin pazar boyutu 2005 yılında 25.5 milyar Euro iken, bu 

değer 2006 yılında   30  bilyon  Euro'ya  ulaşmıştır. Organik ürünler en fazla Kuzey 

Amerika ve Avrupa'da tüketilmektedir. Dünyadaki organik tarım    alanlarının  1998-

2006 yıllarına  ait rakamları çizelge 1.1'de verilmiştir (Willer ve Yussefi 2007). 

 

Çizelge 1.1 Organik tarım alanlarının 1998-2006 yılları arasındaki gelişimi 

Yıllar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Organik 
Tarım 

Alanları 
(milyon ha) 

7,5 15,8 17,2 22,7 23,5 25,7 29,8 28,6* 30,4 

*2005 yılında organik tarım alanlarındaki azalmanın sebebi geniş çayır mera alanları organik üretimin 
dışına çıkmıştır. Bu oran Çin'de 1.2 milyon ha, Şile'de 0.6 milyon ha ve Avustralya'da 0.4 milyon ha'dır. 
 
 

1.2 Türkiye’de organik tarım 

 
Türkiye'de organik tarım, 1984-1985 döneminde genişleyen pazar için Avrupalı 

firmaların ülkemizden organik ürün talebi ile başlamıştır. Türkiye'deki organik tarım 

hareketinin sağlıklı ve doğru gelişimini gerçekleştirmek amacıyla 1992 yılında Ekolojik 

Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) kurulmuştur. Organik tarım konusunda faaliyet 

gösteren veya ilgi duyan tüm üretici, İşleyici, ihracatçı, kontrol ve sertifikasyon kurum 

çalışanları, üniversite ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı araştırıcıları, teknik 

elemanlar ve tüketiciler gibi sektörün tüm ilgilileri derneğin üyesidir. "Ekolojik Tarım 

Organizasyonu Derneği" (ETO) ilgili hemen tüm kişi ve kurumlan kapsayan şemsiye 

organizasyonu yapısı olan bir gönüllü kuruluştur. 

 

Ülkemizde 1996-2005 yılları arasında organik üretim yapılan ürün sayıları, organik 

üretim yapan çiftçi sayıları, üretim alanları ile üretim miktarları Çizelge 1.2’de 

verilmiştir (Şimşek vd. 2008). 
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Çizelge 1.2 1996-2005 Yılları arasında organik tarımı yapılan ürün sayılar, çiftçi 

sayıları, üretim alanları (ha) ve üretim miktarları (ton) 
 

Yıllar Ürün Sayısı Çiftçi Sayısı Üretim Alanı 
(ha) 

Üretim Miktarı 
(Ton) 

1996 26 1947 6789 10304 

1997 53 7414 15906 47611 

1998 67 8199 24041 99299 

1999 92 12275 46553 168306 

2000 95 18385 59985 237209 

2001 124 15795 11325 280328 

2002 140 12428 89627 310124 

2003 200 13044 103190 291875 

2004 300 9314 162193 279663 

2005 2005 9427 175073 289082 

 

Çizelge 1.2 incelendiğinde; 1996 yılında 1947 olan organik ve geçiş sürecindeki üretici 

sayısı 2005 yılında 9427'ye ulaşmıştır. Bu oranla 1996 yılına göre üretici sayısındaki 

artış %484 olmuştur. Üretim alanları itibarı ile 1996 yılında 6.789 ha olan üretim alanı 

2005 yılında 175.073 hektara yükselmiştir. Bu oranla 1996 yılına göre alandaki artış 

%2578 olmuştur. Toplam ürün çeşidi 1996 yılında 26 iken 2005 yılında 205 ürün 

organik olarak üretilmektedir. 1996-2005 Yılları arasındaki organik tarım ele 

alındığında genel olarak bir artış görülmektedir. Üretici sayısındaki düşüş ise yapılan 

çalışma ve denetimler neticesinde sistemde faaliyeti olmayan atıl haldeki üreticilerin 

çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Ülkemizdeki organik üreticilerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde (Şekil 1.2) %39 

payla Ege Bölgesinin ilk sırada olduğu, bunu %18 ile Karadeniz bölgesinin, %13 ile 

Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin takip ettiği ve bu bölgeleri %3 

payla Marmara ve %1 payla Güney Doğu Anadolu bölgesi izlemediği anlaşılmaktadır 

(Şimşek vd. 2008). 
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Şekil 1.2 Ülkemizde 2005 yılı itibarıyla organik tarımsal üretim yapılan alanların 
bölgelere göre dağılışı 

 
Yapılan literatür taramalarına göre Isparta'da toplam 46.633 da alanda 418 çiftçi ve 6 

işletme tarafından organik ürün yetiştirildiği; elma, kiraz gül ve kayısı organik tarımın 

yapıldığı başlıca ürünler olmakla birlikte, diğer ürünlerde de organik tarım 

uygulamasına geçilmesinin planlandığı anlaşılmıştır. Aynı ilde, gülde 1640 da, elmada 

60 da, kayısıda 2000 da ve kirazda ise 20 da alanda organik tarım yapılması 

hedeflenmiştir (Şimşek vd. 2008). 

 

1.3 Karpuz ve kavun yetiştiriciliğinin Türkiye’deki durumu 

FAO verilerine göre bugün dünya kavun üretimi 27 milyon ton düzeyindedir. Ülkemiz 

kavun üretimi ile dünyadaki sayılı üretici ülkeler arasında yerini almaktadır. Türkiye'de 

kavun üretimi yapılan bölgeler sırasıyla Orta Anadolu (%41), Ege (%27), Güneydoğu 

Anadolu (%15), Akdeniz (%7), Marmara   (%5),   Doğu Anadolu   (%4)   ve Karadeniz   

(%l)'dir   (Şensoy 2005). Türkiye'deki kavun üretiminin çoğunluğu (%85) Kırkağaç, 

Hasanbey, Yuva ve Kışlık Sarı (Kuşçular) gibi kavun çeşitleri (C. melo L. var. 

inodorus) oluşturuken, geriye kalan kısmı da Ananas ve Galia (C. melo L. var. 

cantalupensis) gibi kavun çeşitleri ile yapılmaktadır (Abak 2001). 
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Orta Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen sebzelerin başında kavun (Cucumis melo L) ve 

Karpuz (Citrullus vulgaris L.) gelmektedir. Ülkemizde 2010 yılı itibariyle Yıllık 

1.611.695 ton ile Ülke kavun üretiminin yaklaşık % 4’ü; karpuz üretiminin ise 

(3.683.103 ton) %1’i (3.860 ton)  Çankırı ilimizde gerçekleştirilmektedir.   Çalışmanın 

yürütüldüğü Kızılırmak havzasında özellikle kavun üretimi birçok ailenin tek geçim 

kaynağını oluşturmaktadır. 

 

Çankırı ilinin 2007-2011 yılların ait karpuz ekim alanı (da) ve üretim miktarı Çizelge 

1.3’te; söz konusu ilin aynı yıllara ait Kavun ekim alanları (da) ile üretim miktarı (Ton) 

Çizelge1.4’te verilmiştir2.  
 

Çizelge 1. 3 incelendiğinde toplam Merkez, Eldivan, Kızılırmak ve Yapraklı ilçelerinde 

sırasıyla 2007-2011 yılları arasında toplam 4510 da, 275 da, 3000 da, 1020 da alanda  

Karpuz ekimi yapıldığı ve yine aynı sıra ile 8075 ton, 554 ton, 6000 ton ve 1806 ton 

üretim yapıldığı; il seviyesindeki toplam ekim alanının (8805 da)  %34’ünün, toplam 

üretimin ise (16535 ton) %34’ünün, çalışmanın yapıldığı Kızılırmak havzasında 

gerçekleştiği görülmektedir 
 

Çizelge 1.3 Çankırı ilinde 2007-2011 yılları arasında karpuz ekim alanları (da) ve 
üretim miktarları (Ton) 

 

Yıllar 

Merkez Eldivan Kızılırmak Yapraklı 

Ekim 
alanı 
(da) 

Üretim 
(Ton) 

Ekim 
alanı 
(da) 

Üretim 
(Ton) 

Ekim 
alanı 
(da) 

Üretim 
(Ton) 

Ekim 
alanı 
(da) 

Üretim 
(Ton) 

2007 700 700 50 100 0 0 10 25 

2008 1060 2120 50 100 0 0 50 26 

2009 1200 2160 55 110 1000 2000 65 130 

2010 750 1575 70 154 1000 2000 65 131 

2011 800 1520 50 90 1000 2000 830 1494 

Toplam 4510 8075 275 554 3000 6000 1020 1806 

Oranı 
(%) 51,22 48,84 3,12 3,35 34,07 32,29 11,58 10,92 

Çankırı ili toplamı ekim alanı (da) 8805 

Çankırı ili toplam üretim (ton) 16.535 

                                                           
2 Çankırı Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları 
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Çizelge 1.4 Çankırı ilinde 2007-2011 yılları arasında kavun ekim alanları (da) ve üretim 
miktarları (Ton) 

 

Yıllar 

Merkez Eldivan Kızılırmak Yapraklı 

Ekim 

alanı 

(da) 

Üretim 

(Ton) 

Ekim 

alanı 

(da) 

Üretim 

(Ton) 

Ekim 

alanı 

(da) 

Üretim 

(Ton) 

Ekim 

alanı 

(da) 

Üretim 

(Ton) 

2007 13800 10350 350 700 20000 30000 50 125 

2008 14200 21300 350 700 20000 30000 50 128 

2009 15000 25500 360 720 21000 42000 130 286 

2010 12250 19600 340 782 21000 42000 180 398 

2011 12500 20000 430 710 21000 37800 975 1560 

Toplam 67750 96750 1830 3612 103000 52200 1385 2497 

Oranı 

(%) 
38,94 62,38 1,05 2,33 59,21 33,66 0,80 1,61 

Çankırı ili toplam ekim alanı (da)  173.965 

Çankırı ili toplam üretim (ton) 155.095 

 
 

Çizelge 1.4 incelendiğinde, 2007-2011 yılları arasında toplam Merkez, Eldivan, 

Kızılırmak ve Yapraklı ilçelerinde sırasıyla 67.750 da, 1.830 da, 103.000 da, 1.385 da 

alanda Kavun ekimi yapıldığı ve yine aynı sıra ile 96.750 ton, 3.612 ton, 52.200 ton ve 

2.497 ton üretim yapıldığı; il seviyesindeki toplam ekim alanının (173.965 da)  

%59’2’sinin, toplam üretimin ise (155.095 ton) %33’7’sinin, çalışmanın yapıldığı 

Kızılırmak ilçesinde gerçekleştiği görülmektedir. 

 

Yapılan gözlemlere göre Kızılırmak nehrinin vadisindeki kumsal alanda sulu; iç kısma 

doğru gidildiğinde ırmaktan su çekilerek kısman sulu, kısmen de kıraçta tarla tarımı 

şeklinde kavun tarımı şeklinde yapılmasına karşın; karpuzun genellikle diğer sebzelerle, 

hatta kavunla birlikte ve iç içe ekildiği gözlenmiştir. 

 

Orta Anadolu Bölgesi'nde yer alan Çankırı (Kızılırmak)’da kavun ve karpuz, tarla tarımı 

şeklinde yetiştirilmektedir. Bu nedenle su durumuna bağlı olarak bazı alanlar 

sulanmakta, bazıları da sulanmadan kıraçta yetiştirilmektedir. Şüphesiz bu yetiştirme 

teknikleri hastalık, zararlı ve yabancıot sorununu da etkilemektedir. 
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Meyvesi yenen sebzeler grubunda yer alan kavun (Cucumis melo L., Cucurbitaceae) 

optimal sıcaklık isteği 18-29°C olan, toprak neminin fazla olduğu, toprak pH: 5,8-7,3 

tercih eden, kumlu-tınlı toprakları seven ve insan beslenmesinde gerek damak zevki, 

gerekse içerdiği besinsel değerler bakımından önemli bir kültür bitkisidir (Boyraz ve 

Baştaş 2005).  

 

Ülkemiz Kavun üreticiliğinin yaklaşık %5’ini gerçekleştirerek 2.-5'nci sırada yer alan, 

ulaşım bakımından başta Ankara ili olmak üzere önemli tüketim merkezlerine yakın 

bulunan, ekolojik koşullar bakımından kavun tarımı için oldukça uygun koşullara sahip 

Çankırı Merkez ve Kızılırmak ilçesinde yapılan gözlemlere göre en önemli zararlının, 

Kavun sineği [(Myiopardalis pardalina Bigot.) (Diptera: Trypetidae)] olduğu 

belirlenmiştir (Şimşek vd.  2007). Son yıllarda söz konusu zararlının popülasyonu 

azalmasına karşın, bazı çiftçilerin geleneksel mücadele yöntemine başvurarak böcek 

yoğunluğunu dikkate almadan 2, bazen da 3 kez olmak üzere etki süreleri uzun ilaçları 

yüksek dozda kullandıkları gözlenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında zararlının 

mücadelesine yönelik biyo-ekolojik çalışmaların yapılamamasının da payı vardır. Bu 

nedenle, ele alınacak bu çalışma ile ana zararlı durumunda bulunan kavun sineği ile aynı 

alanda bulunan diğer yararlı/zararlılar ile bunlar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi, 

üreticilerin eğitimle birlikte ilaçlama sayısının azaltılabileceği ve dolayısıyla organik 

tarım açısından olumlu deneyimler kazanılabileceği kanısındayız. Gerekli çalışmaların 

yapılamaması durumunda, son yıllarda yeni yeni ekimine başlanılan ve doğal dengenin 

olduğu tahmin edilen Karpuz alanlarında da benzer yanlışlıkların yapılabileceği 

söylenebilir. Bu sakıncaların başında insan sağlığının olumsuz etkilenmesi, çevre 

kirliliği, ekonomik kayıplar, doğal düşmanların zarar görmesi sayılabilir.  

 

Ancak kavun üretimi ile ilgili eski yıllara ait verilerle son yıllardaki veriler 

karşılaştırıldığında, verim artırıcı tekniklerde gelişme sağlanmasına rağmen kavun 

üretiminde Türkiye genelinde önemli azalış görülmektedir. Eski yıllara göre modern 

tarım tekniklerinin ve ürün pazarlama imkânlarının daha fazla olmasına rağmen Çankırı 

(Kızılırmak) Karpuz ve Kavun ekim alanlarında 2011 yılı itibariyle yapılan sürvey 

çalışmalarına göre kavun üretimindeki düşüşün nedeni olarak özellikle kavunlarda kök 

çürüklüğü ve solgunluk hastalıkları gösterilmekle birlikte, kavunda beslenen zararlılar 
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da yıllara bağlı olarak önemli ürün kaybına neden olabilmektedir. Bu zararlıların 

başında Kavun sineğinin geldiği saptanmıştır. Kavun sineğinin zararlı olduğu devre 

larva dönemi olup, kavun meyvesinin çekirdek evini delik deşik ederek beslenmektedir. 

Üreticiler çoğu zaman bu zararlıya karşı gelişi güzel ilaçlama yapmakta, böylece hem 

maliyeti artmakta hem de insan sağlığı ve agroekosistem olumsuz etkilenmektedir. 

Kızılırmak havzasında çiftçileri M. pardalina’ya karşı ilaçlı mücadeleyi benimsemiş 

olmasına karşın hastalıkları tanımadığı, ilaçlarını ve mücadele zamanlarını bilmedikleri 

için gelişigüzel ilaçlamalarda bulundukları; bu durumun da karpuz ve kavunda başta 

organik tarım olmak üzere doğa dostu tarım teknikleriyle güçleştirilen çalışmaları 

olumsuz yönde etkileyen en önemli sorunların başında geldiği saptanmıştır.  

 

Kızılırmak havzasında karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türleri ile 

bunların organik tarım açısından değerlendirilmesi, uygun mücadele stratejilerinin 

tartışılması, gerekli hallerde kimyasal mücadelede kullanılabilecek bileşiklerin organik 

tarım açısından değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma ele alınmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 
Yapılan literatür taramalarına göre gerek Ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde, 

Myiopardalis pardalina Bigot. (Kavun sineği) üzerinde önemli, ancak sınırlı sayıda 

çalışmanın yapıldığı, Kızılırmak ilçesinde ise herhangi bir araştırmanın bulunmadığı 

anlaşılmıştır. 

 

Bigot (1891), Kavun sineğini ilk olarak Carpomyia pardalina olarak tanımlamıştır. 

Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae) için en eski ve orijinal 

kayıttır. 

 

Cleghorn (1891), C. pardalina'nın Hindistan'da biyolojisini takip etmiştir. Kavun 

sineğinin Hindistan'ın Peshin bölgesindeki kavun, kabak ve hıyarlarda zarar yaptığını, 

toprakta pupa halinde kışladığını, ilkbaharda ortaya çıkan erginlerin yumurtalarını genç 

meyvelere bıraktıklarını, yumurta döneminin 4 gün, larva döneminin 14 gün, pupa 

döneminin 15 gün kadar sürdüğünü ve yılda 2 veya daha fazla nesil verdiğini 

kaydetmiştir. 

 

Najjar (1936), Suriye'de Şaman adı verilen sarı kavunlarda ve kabaklarda Kavun sineği 

zararının fazla olduğunu belirtmektedir. Araştırıcı yaptığı çalışmasında M. pardalina'ı 

tanıtmakta ve kısaca biyolojisine değinmektedir. Buna göre toprakta kışı geçiren 

pupalardan meydana gelen Kavun sineklerinin bir hafta sonra meyvelere ayrı ayrı 

yumurtalarını bıraktıklarını, meydana gelen larvaların kavunun etli kısmından 

ilerleyerek galeriler açtıklarını, olgunlaşan larvaların meyve kabuğunu delerek toprakta 

pupa olduklarını kaydederek Suriye'de birkaç döl verebildiklerini ve mücadelesine 

yönelik bilgiler vermiştir. 

 

Aphis gossypii Glover.  ile ilgili ilk kayıt 1937 yılında Ege bölgesinde Euphorbia sp., 

Hibiscus esculentus, Rhamnus sp., Cifrus sinensis üzerinden yapılmış (İyriboz 1937). 

Türkiye'de hemen hemen bütün bölgelerde bulunduğu bildirilmiş; Adana, Amasya, 

Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli. 

Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, iğdir, İçel, İstanbul, İzmir, 
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Kahramanmaraş, Kars, Konya, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve 

Van illerinde tespit edilmiştir (Düzgüneş vd. 1982; Ölmez 2000; Görür 2004; Ayyıldız 

ve Atlıhan 2006; Kaygın vd. 2008). Çanakçıoğlu (1975), Bodenheimer  and Swirski’ye 

aften bildirdiğine göre bu tür, yöresel iklime göre çok sayıdaki tarlalarda ve yaprakların 

altında kavun ve karpuzlarda aniden ortaya çıkmakta kısa zamanda mücadelesi 

yapılmazsa ürün bir hafta içerisinde tahrib edilmektedir, Polifag bir zararlı olup pamuk, 

tütün, çeltik, hububat, patlıcan, bamya, biber, kabak, hıyar, fasulye, karpuz, kavun, 

patates gibi kültür bitkilerinin yanısıra bazı yabancıotlar, darı, akkazayağı, köpük 

üzümü, horozibiği ve kamışta da hayatını sürdürmektedir (Anonymous1995). A. 

gossypii, polifag bir tür olup (Toros vd. 2002) yaklaşık olarak 50 kadar virüs 

hastalığının vektörüdür (Kennedy vd.1962).  

 

McPhail (1939), Meyve sineklerinin ilk kez dekompoze protein içeren bileşikler 

tarafından cezbedildiğini belirtmiştir. Protein hidrolizat ve asit hidrolizat bileşimli 

cezbedicilerin geliştirilmeleri ve mücadelede insektisitlerle karıştırılarak zehirli yem 

olarak kullanılmaları 1950'li yıllarda Hawai Adalarında (ABD) üç meyve sineği türüne 

[(Ceratitis capitata Wied., Dacus dorsalis Hend., Dacus cucurbitae Coq.) (Diptera: 

Tephritidae)] karşı uygulanmıştır. 

 

Bodenheimer (1941), M. pardalina'nın bazı yıllar zararın fazla olduğunu, erginlerin 

teker teker meyve kabuklarına yumurtalarını bıraktığı, meydana gelen larvaların süratle 

gelişerek kavunları tahrip ettiklerini ve temmuz da toprağa geçerek pupa olduklarını ve 

yılda bir döl verdiklerini belirtmiştir. 

 

Alkan (1946), Kavun sineklerinin haziran ayı içerisinde görüldüğünü, dişilerin 

yumurtalarını kavunun kabuk kısmına koyduklarını, meydana gelen larvaların kavunun 

etli kısmını mahvedip çürüttüklerini, Elazığ'ın Molla bucağı (Mollaköy), Niğde ve 

Konya kavunlarında zararlı olduklarını bildirmektedir. 

 

Cotterell (1953), Afganistan'ın Kandahar eyaletinde Kavun sineğinin %90 civarında 

zarar yaptığını ve büyük bir problem teşkil ettiğini bildirmektedir. 
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Demirdere (1956), Çukurova'da ilk Kavun sineklerinin haziran ayı başlarında 

görüldüklerini, çiftleşen erginlerin fındık büyüklüğündeki meyvelere yumurtalarını 

koyduklarını, larvaların kabuk altından meyvenin merkezine doğru ilerlemeleri 

esnasında bu kısımlardaki dokuları tahrip ettiklerini bildirmektedir. Dişilerin 

yumurtalarını bırakmalarından sonra larvaların kavunu terk edinceye kadar 7-12 gün 

geçtiğini, olgun larvaların toprağın 3.5-7 cm derinliğinde pupa oldukları ve gelişme 

sürelerinin 11-17 gün arasında değiştiği ve Çukurova'da 5-6 döl verebildiğini 

açıklamaktadır. Mücadelesi kısmında alınması gereken kültürel tedbirler ve kullanılacak 

ilaçlar hakkında bilgi vermektedir. 

 

Anonymous (1961), bitki zararlıları dağılımı haritasının Haziran 1961 yılı baskısına 

göre, M. pardalina (Baluchistan Melon fly)'ın kabakgillerdeki yaygınlığı tespit 

edilmiştir. Buna göre Asya ülkelerinden Afganistan, Kıbrıs, Hindistan, Irak, İsrail, 

Lübnan, İran, Suriye, Türkiye, Sovyetler Birliği, Afrika'da ise Senegal'de zararlı olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Giray (1961), Elazığ ve çevresinde kavun sineğinin biyolojisi üzerinde incelemelerde 

bulunmuş ve M. pardalina’nın biyolojisi, konukçuları ve dağılımlarına yer vermiş, 

konukçu bitkide meydana getirdiği zarar şekillerini belirterek kavun sineğine karşı 

kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri hakkında bilgiler vermiştir. Yine 

Giray (1979), Türkiye’nin Trypetidae faunasının listesini çıkararak 51 tür tespit etmiştir. 

Bu türlerden biri de kabakgillerde, özellikle kavunda zararlı olan M. pardalina 

olduğunu;  çıkan larvalar gelişmesini 10 -15 günde tamamladığını;  toprakta pupa olup 

çevre koşullarına bağlı olarak yılda 2 – 3, bazen daha fazla döl verdiğini;  Cucurbitaceae 

familyasının tamamının bu zararlının konukçuları arasında bulunduğunu; kavun, acur, 

karpuz ve kabağın en önemli konukçuları olduğunu kaydetmiştir.  

 

Lodos (1964), Agriotes obacurus L., Melanotus rupifes L., Agriotes sputator L. türleri 

bulunmasına karşın en önemli türün  Agriotes  lineatus L. olduğunu, bu türün Kuzey 

Afrika, Güney Amerika, Kafkasya, Türkistan ve yurdumuzda ya yayıldığını,  erginlerin 

Mayıs  sonlarına doğru tarlalarda görülüp çiftleştikten sonra 15-40 kadar olan 

yumurtalarını toprak içine bıratığını, 3-5 yılda bir döl verdiğini kaydetmektedir. Aynı 
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araştırıcı Agrotis segetum  (Schiff.)’un Ülkemizde Agrotis segetum Schiff, A. exclamationis 

L., Triphena pronuba L. Barathra brassicae L Polia oleracae L.  Türlerinin bulunduğunu; 

açıklamaktadır. 

 

Gümüşsuyu (1973, 1981); Melanogryllus desertus Pall.’un; Karabağ vd.. (1971, 1974, 

1980)'a göre, yurdumuzda Kırklareli, İzmit, Ankara, Konya, Niğde, Adana, Elazığ, 

Bingöl, Adıyaman, Edirne, Bursa, Balıkesir ve Afyon illerinde bulunduğunu 

bildirmiştir.  

 

Prokudina ve Shevchenko (1983), M pardalina’nın asıl zararını larvaların verdiğini, 

larvaların toprağın 20 cm derinliğinde pupa şeklinde kışı geçirdiğini, ergin sineklerin 

haziran-temmuz aylarında topraktan çıkmaya başladığını ve yılda 2-3 döl verdiğini 

bildirmişlerdir. Dişilerin genç meyve kabukların altına yumurtalarını bıraktığını, çıkan 

larvaların meyvenin etli kısmı ile çekirdek evinde beslenerek galeriler açtığını, bunun 

sonucunda meyvelerde çürümeler meydana geldiğini tespit etmişlerdir. Kavun sineğine 

Zakafkazye, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya'da rastlandığını bildirmişlerdir. 

 

Ullah (1987), Afganistan'da iki yıl üç kavun çeşidi üzerinde yaptığı araştırmalar 

sonucunda, ana zararlı türler olarak M. pardalina (Baluchistan melon fly), Bactrocera 

(Dacus) cucurbitae Coquilllett (Diptera: Tephritidae) ve Aphis gossypii (Glover) 

(Homoptera: Aphididae) olduğunu tespit etmiştir. M. pardalina'nın Sardah ve Garma 

kavun çeşitlerinde önemli oranda zarara neden olduğunu, ilk bulaşmanın meyvelerin 

oluşmaya başladığı dönemde görüldüğünü ve meydana gelen zarar sonucunda ürünün 

kalitesinin azaldığını saptamıştır. 

 

Şimşek (1988),  M. desertus çeltik tavalarının kenarları, meralardaki su birikintilerinin 

çevresinde bolca rastlandığı, zararlının fide döneminde mısır ve darı bitkilerine büyük 

ölçüde zarar verdiklerini kaydetmiştir. 

 

Eghtedar (1991), İran'ın Shiraz bölgesinde kabakgillerde kavun sineği sürveyi 

yapmıştır. Zararlının, kışı pupa halinde geçirdiğini ve Haziran sonundan itibaren 

kabakgillerde çiçeklenmeyle birlikte ilk generasyonun başladığını bildirmiştir. 
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Erginlerin yumurtalarını genç meyvelere bıraktığını, larva ve pupa dönemlerinin 

yaklaşık 13-15 gün sürdüğünü bildirmiştir. Zararlının Shiraz'da her bir generasyonunu 

30 günde tamamlayarak yılda dört döl verdiği tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmayla 

bazı insektisitlerin zararlıya karşı etkinliği araştırmış; Phasolone %35, Trichlorfon %80 

ve Fenvelerate %20 etkili bulunmuştur. 

 

Khan vd. (1992), Pakistan'da laboratuar ve tarla koşullarında Bactrocera (Dacus) 

cucurbitae'nin kabakgillerdeki biyolojisini araştırmıştır. Erginler ilk görülmeye 

başladıktan 4-7 gün sonra çiftleşmekte ve ilk görülmelerinden 14-17 gün sonra 

yumurtalarını koymaktadır. Ergin ömrünün 65-249 gün arasında olduğu ve dişilerin 

toplam 50-70 yumurta bıraktığı tespit edilmiştir. Yumurtalar tek tek bırakıldığı gibi 4 ila 

10'lu gruplar halinde de bırakıldığı belirlenmiştir. 

 

Koul ve Bhagat (1994), B. cucurbitae'nin su kabağındaki biyolojisi laboratuar 

koşullarında araştırmışlardır. Dişiler yumurtalarını 7 ila 21'lik gruplar halinde bırakmış 

ve 27 günde toplam 169 yumurta koymuştur. Günlük ortalama bıraktığı yumurta sayısı 

6.3 olarak tespit edilmiştir. Yumurta süresi 1.0- 5.1 günde, larva ve pupa süresi 4.2-16.3 

ve 6.5- 21.8 günde tamamlanmıştır. Preovipozisyon ve ovipozisyon periyotları 10.0-

16.3 ve 5-15 gün arasında tamamlanmıştır. Dişilerin yaşam süreleri 21.7-32.7, erkek 

sineklerin yaşam süreleri ise 15.0-28.5 gün arasında değişmiştir. Toplam ergin yaşam 

süresinin dişilerde 30.7-76 gün, erkeklerde ise 27.8-69.8 gün arasında olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Anonymous (1995), Agriotes spp.’in kışı larva veya ergin halde toprak içinde 

geçirdiğini, ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte larvaların toprak yüzeyine 

yaklaşarak beslendiğini, larvalar kuraklığa karşı çok duyarlı olup ilk dönemde humus ile 

beslendikten sonra canlı bitki köklerine saldırırdığını ve yumurtadan ergin oluncaya 

kadar geçen zaman 3-5 yıl geçtiğini bildirmektedir. 

 

Freidberg (1996), İsrail'de Tephritidae (Diptera) familyasına içerisinde 45 cinse ait 91 

tür olduğunu belirtmiştir. Bunlar içerisinde en iyi bilinen 2 türün Akdeniz meyve sineği 

[Ceratitis capitata (Widemann) ve zeytin sineği (Bactrocera oleae (=Dacus oleae) 
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(Gmelin) (Diptera: Tephritidae] olduğunu, yeni ve en az bilinen meyve sineklerinden 

birinin de kavun sineği (M. pardalina) olduğunu, Judea ve Samaria'de yetiştirilen kavun 

ve salatalıklarda zararlı olduğunu bildirmiştir. 

 

Akkaya ve Uygun (1999)'un Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen kavun, karpuz, 

salatalık ve kabaktaki zararlı ve faydalı fauna hakkında bilgi vermişlerdir. Çalışmalarını 

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 1993-1994 yıllarında yürütmüşlerdir. Çalışmalarının 

sonucunda Thysanoptera, Homoptera, Coleoptera, Heteroptera, Lepidoptera, Diptera ve 

Orthoptera takımlarına ait 43 farklı zararlı ile Neuroptera, Diptera, Coleoptera, 

Hymenoptera ve Orthoptera takımlarına ait 40 faydalı tür bulduklarını belirtmişlerdir. 

En önemli zarlılar arasında karpuzda Aphis gossypii Glov. (Homoptera: Aphididae), 

kavunda M. pardalina, Aphtone sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) su kabağında 

Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae) önemli zararlı olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Akkaya (1999), M. pardalina’ya karşı biyoteknolojik mücadele imkânlarını araştırdığı 

çalışmasında çeşitli cezbedici ve tuzak kombinasyonlarının etkinliklerini ele almıştır. 

Diyarbakır Merkez ve Çınar ilçelerindeki kavun tarlalarında yürütülen çalışmada; 

Rebell, Rebell(cross), Rebell (cross)+Amonyum Kapsülü (%10), Jackson+Trimedlure, 

McPhail+Nulure(%9), McPhail+Ziray (%10), IPMT+Nulure, IPMT+Amonyum fosfat, 

Amonyum Acetate+Putrescine olmak üzere 9 adet tuzak ve kombinasyonlarının 

zararlının erginlerine karşı etkilerini incelemek amacıyla denemeye alınmıştır. Sonuçta 

eriyik halde Nulure, Ziray ve Amonyum fosfat içeren McPhail tuzak sistemlerinin çok 

az sayıda da olsa kavun sineği erginlerini çektikleri, ancak ergin uçuşları süresince, 

yüksek sıcaklık ve düşük nemin tuzaklardaki eriyik halde bulunan cezbedicilerin 

etkilerini buharlaşma nedeniyle azalttıkları, buharlaşmayı en aza indirecek şekilde 

geliştirilmiş tuzak sistemlerinin zararlıyı yakalamada etkili olabileceği kanısına 

varılmıştır.  

 

Fide döneminde bulunan mısır ve darı bitkileri Melanogyllus desertus Pall. 

erginlerinden büyük ölçüde zarar görürler. Son dönem nimfleri ve genç erginler, ilk 

dönem nimflerinden daha zararlıdır. Toprak içerisine giren Karaçekirgeler, yeni 
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gelişmekte olan mısır ve darı bitkilerinin gövdelerinin içerisindeki öz kısmını; toprağın 

1-5 cm. derinliğinden veya hemen toprak yüzeyinden yemek suretiyle kuruttuğunu, 

ayrıca mısır ve darının genç yapraklarını kenardan ana damara doğru oburca yiyerek 

zarar yaptığı bildirilmiştir (Şimşek 1988). 

 

Gryllotalpa gryllotalpa L.’nın Avrupa, Rusya, Batı Asya, Java, Formaza, Çin, 

Avusturalya ve Ekvator'dan Kuzey Afrika'ya kadar yayılış gösterdiği (Rıvnay 1962; 

Lodos 1975). Yurdumuzun ise hemen hemen her yöresinde bulunduğu (Bodenheimer 

1958; Lodos 1975); Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ illeri mısır ekim alanlarında 

bulunduğunu Şimşek (1988); omnivor bir tür olan G. gryllotalpa toprak içerisinde 

bulunan böcekleri yerse de, genellikle bitkilerin köklerinde ve yumrularında da zarar 

yapaaka Mısırda primer zararlı olan danaburnu, ekonomik önemi olan birçok bitki 

türüne zararlı olup, özellikle çimlenme döneminde hububatlarda değişik oranlarda 

kayıplara neden olduğu bildirilmektedir (Lodos 1982). 

 

Latif vd. (2002), Pakistan'ın Dera Ismail Khan (D.I.Khan) Bölgesi'nde 1995 yılında yan 

kurak ve kurak şartlarda yetiştirilen kavunlarda zararlı olan meyve sineklerine karşı 

protein hidrolizat, melas yem ve carbaryl tozun farklı konsantrasyonlarım tarla 

koşullarında çalışmışlardır. Çalışmalar en az meyve enfeksiyonunu belirli bir mesafe 

bırakılarak uygulanan protein hidrolizatta (%12) tespit etmişlerdir. Melas uygulaması 

sonucunda saptanan enfeksiyon oranının %15 civarında bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Carbaryl toz (Sevin-10 D) formülasyonu toprağa karıştırmak sureti ile uygulanmış ve 

1.5:15 ve 3.0:15'lik dozları istatistik olarak protein hidrolizat, melas yem uygulamaları 

ile aynı grupta yer alırken, carbaryl tozun 1.0:15'lik dozunun etki açısından istatistiki 

olarak farklı bir grupta yer aldığını bildirmişlerdir. 

 

Akkaya (2003), kavun sineğinin başta Diyarbakır İli kavun alanları olmak üzere Güney 

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kavun, karpuz ve acur alanlarında yaygın olarak bulunan 

ve bazı yıllar ekonomik önemde zararlara neden olan bir meyve sineği olduğunu 

belirtmiştir. Çalışmasında zararlıya karşı alternatif bir kontrol metodu olarak, farklı 

tuzak ve kombinasyonlarının zararlıyı çekmede etkinliklerini araştırmıştır. Tuzak tipleri 

olarak Mc Phail, Rebell, Jackson, IPMT ve OBDT tuzaklar, cezbediciler olarak Nu-lure, 
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Ziray, amonyum fosfat, trimedlure, amaonyum kapsülü, amonyum asetat, putrescine ile 

sarı ve yeşil renkler görsel, besin ve cezbediciler olarak kullanılmıştır. Denemeye alınan 

tuzak ve kombinasyonlarının zararlıyı çekmede etkili olmadığını bildirmiştir. 

 

Kavun Afitleri (Aphis gossypii) gelinböcekleri ve neuropterler kavun tarlalarında zaman 

zaman bolca görünmesine karşın, üründe uzun sure ciddi düzeyde zarar meydana 

geldiğinde bu faydalı böcekler genellikle görülmektedir. Bu nedenle, kavun üretiminde 

yalnızca sınırlı bir düzeyde biyolojik mücadeleye güvenilebilir. Organik sistemlerde 

kullanılmasına izin verilmiş olan neem yağı, bitkinin tamamen kaplanmasını gerektiren 

potash sabunu (M-Pede) gibi organik kökenli insektisitlerin afit mücadelesindeki 

etkileri  düşük düzeydedir (Anonymus 2003). 

 

Hayat ve Özbak (2003),  M. pardalina ’nın biyolojisi, konukçuları, konukçu bitkide 

meydana getirdiği zarar şekilleri hakkında bilgiler vermişler ve zararlı ile mücadele 

yöntemlerini geniş bir şekilde ele almışlardır.  

 

Kısakürek vd. (2004), Kahramanmaraş'ta 2002-2004 yılları arasında Kavun sineğinin 

acurdaki zararı üzerinde çalışmıştır. Minehöyük acur popülasyonun erken ve normal 

ekim olarak yetiştirildiği parsellerde haftada bir yapılan sayım sonuçlarına göre, haziran 

ayında acurda ilk meyvelerin görülmesiyle birlikte sineklerin görüldüğünü, haziran ve 

temmuz aylarında zararlının popülasyon yoğunluğunun ağustos, eylül ve ekim aylarına 

göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Değişik morfolojik ve fizyolojik özelliklere 

sahip acur popülasyonları ile Kavun sineği arasındaki reaksiyonların belirlenmesi amacı 

ile yürütülen denemelerde en dayanıklı çeşitin Urfa, en hassas çeşitin Minehöyük 

olduğu belirtmiştir. 

 

Saparmamedova (2004), Türkmenistan'ın Orta Asya'da yer alan kabakgil sebze 

yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerinden biri olduğunu, ülkenin sınırları dahilinde 

Amudarya, Murgaba, Tecena nehirlerin yataklarında, Karakum kanalı vadisinde 10.000 

hektardan fazla alanda kabakgil sebze yetiştiriciliği yapıldığını ve Türkmenistan tarımın 

önde gelen alt sektörlerinden olduğunu bildirmiştir. Kavun sineğinin Türkmenistan'da 

1997 yılından itibaren görülmeye başlandığını tespit etmişlerdir. Zararlının kavun 
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üretiminde azalmaya neden olduğu ve hızlı bir şekilde gelişme gösterdiğini 

belirtmektedir. Zararlının Mary, Ahal (Aşgabat İli) ve kısmen Balkan (Krasnovodsk 

İli)'da görüldüğünü belirlemişlerdir. Kavun sineğinin biyolojik, ekolojik ve yayılış 

özelliklerinin incelenmesi ve doğru savaşım önlemlerinin alınabilmesi için zararlının 

gelişme sürelerinin net bir şekilde tespit edilmesi için çalışmalar yürütmüşlerdir. Yaptığı 

araştırmalar neticesinde Kavun sineği zarar oranının %25-60'lara kadar ulaştığını, 

kabakgil sebzelerin yetiştiriciliği yapılan alanların 6000 hektardan 1000 hektara kadar 

düştüğünü, Kavun sineğinin kabakgillerde (kavun, karpuz, salatalık ve kavun) zararlı 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Stibick (2004),  meyve sineklerinin doğal düşmanları üzerine araştırmalar isimli 

çalışmasında M. pardalina'nın herhangi bir doğal düşmanı bulunmadığı belirtmiştir. 

 

Stonehouse vd. (2004), çalışmalarını 2006 yılında Baluchistan Kavun sineği, M. 

pardalina’ya karşı Afganistan'da Mezarı Şerif'te yürütmüşlerdir. Kavun sineğinin Orta 

Asya'da ciddi bir problem olduğunu, Kuzey Amerika ve Güney Avrupa'da dahil olmak 

üzere kavun yetiştirilen ılıman iklime sahip ülkelerde bir karantina riski oluşturduğunu 

bildirmişlerdir. Türkmenistan ve Özbekistan'da hızla yayılmakta olduğunu bunun yanı 

sıra Afganistan, Türkiye ve Hindistan'a kadar zararlının tespit edildiğini belirtmişlerdir. 

Kışı pupa döneminde geçirebildiğini, mücadele edilmediği zaman ürün kayıplarının 

%80'e kadar çıkabildiğini, buna rağmen Kavun sineği hakkında çok kısıtlı bir bilgi 

olduğunu ve mücadelesinin ağırlıklı olarak kimyasal mücadele şeklinde yürütüldüğünü 

belirtmiştir. Kavun sineğine karşı kullanılan bir lure ya da zehirli yem bulunmadığı, 

ayrıca yürüttükleri çalışmada da denenen farklı tuzak ve besin cezbedicilerinin Kavun 

sineğini çekmediğini ifade etmişleridir. 

 

Azhari (2006), Afganistan'da Kavun sineğinin 1990 yılından beri Herat'ta bilindiğini, 

ana yolların açılması ve ticaretin yaygınlaşması ile yayıldığım, 2002 yılında Faryab ve 

daha sonra Juzjan, Balkh (Mezarı Şerif), Samangan, Baghlan ve Kunduz illerinde 

görüldüğünü bildirmiştir. Ergin sineklerin küçük kavun meyvelerine yumurta 

koyduğunu ve açılan yumurtaların kavunun içinde beslendiğim, olgun larvaların bir 

delik açarak toprakta pupa olmak üzere kavunun terk ettiklerini, 10-14 gün sonra 
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meydana gelen yeni nesil erginlerin yeniden meyvelere yumurta koyduklarını 

bildirmiştir. Bir neslinin 30 gün civarında sürdüğünü ve yılda 3-4 döl verebildiğini 

bildirmiştir. Hiçbir zehirli yem ve kimyasal cezbedicinin Kavun sineğine karşı etkili 

olmadığını bildirmiştir. Kavun sineğinin Pakistan ve Hindistan da iyi bilinen bir zararlı 

olduğunu, Orta Asya'da, Kafkasya'da, Suriye ve Türkiye görüldüğünü, 1996 dan 

itibaren de Türkmenistan'da saptandığını belirtmiştir. 

 

Şimşek  vd.  (2007), Ülkemiz Kavun üreticiliğinin yaklaşık %5’ini gerçekleştirerek 2.-

5'nci sırada yer alan, ulaşım bakımından başta Ankara ili olmak üzere önemli tüketim 

merkezlerine yakın bulunan, ekolojik koşullar bakımından kavun tarımı için oldukça 

uygun koşullara sahip Çankırı Merkez ve Kızılırmak ilçesinde yapılan çalışmalarda 

kavunun en önemli zararlının Kavun sineği olduğunu belirtmiştir.  

 

Çankırı ili tarım alanlarında ayrıntılı bir çalışma bulunmamakla birlikte, Kavun sineği 

(M. pardalina)’nin ana zararlı durumunda bulunduğu (Şimşek vd. 2007); mücadele 

yapılmadığı takdirde ürün kaybının %80’e kadar ulaşabileceği kaydedilmiştir (Abdullah  

vd. 2007). 

 

Afganistan’da yapılan çalışma sonuçlarına göre, M. pardalina’yla mücadelede başarılı 

olunmasında üreticilerin birlikte hareket etmesi; zararlının mücadelesinde büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle   M. pardalina’yla başarılı mücadele yapılabilmesi için komşu 

üreticilerle birlikte toplu mücadeleye gidilmelidir. Meyve sineklerinin mücadelesi 

genellikle bir lokasyonda komşu üreticilerle koordinasyon halinde yapıldığında 

genellikle daha etkili olmaktadır (Stonehouse vd. 2006). Söz konusu zararlıyla 

mücadelede pupaların öldürülmesi de büyük önem taşımaktadır. Ancak  tarlanın 

sürülmesi (50 cm’ye kadar) veya kısa süreli su altında bırakılması (48 saate kadar)’nın 

kışlayan pupaları öldüreceği varsayılamaz ve sulanan tarlaların uzun süreli su altında 

bırakılması tercih edilmelidir. Kışın yürütülen mücadelenin etkinliği gözden 

geçirilmelidir M. pardalina’nın mücadelesinin yönetiminde  başarılı olunabilmesi için  

daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan birisi, ergin kavun sineklerinin 

kavuna yönelmesini sağlayan kimyasal esaslar olup bir analogunun bulunması 

durumunda tarlalarda kullanılabilecek cezbedicilerin geliştirilmesi imkan dahiline 
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girebilecektir. Kavun hasadından sonra aynı tarlaya buğday ekildiğinde zararlının en 

hassas döneminde olan pupaların kışlama sırasındaki hayat döngüsünün araştırılması 

gerekir. Myiopardalis yönetiminin pek çok yönü bulunmakta olup bu zararlının kışı 

nasıl ve nerede geçirdiği araştırılmaktadır (Abdullah vd. 2007). 

 

Literatür bildirişleri birlikte değerlendirildiğinde, kavun alanlarında söz konusu 

zararlının biyo-ekolojisine yönelik araştırmaların yapılarak organik tarıma yönelik 

mücadele yöntemlerinin uygulanabileceği anlaşılmıştır. Üzerinde çalışılması 

durumunda cezp edicilere (Hidrtolize protein) bazı kimyasallar katılarak ve bait-spray 

tekniğiyle Zeytin sineği (Dacus olea) mücadelesine benzer bir yöntemin M. 

pardalina’ya karşı da kullanılabileceğine ilişkin bazı çalışmalara rastlanılmıştır. 

Hâlihazırdaki çalışmalar, konukçu ekosistemine en az zarar veren ve en düşük maliyetli 

olan mücadele tekniklerini planlamayı amaç edinmektedir. Cezp edici ilaç (bait-spray) 

ile endosulfanın konukçu tarlalarının sınırlar alanlarında kullanılmasına rastlanılmamış 

olup bu ilk çalışmadır. Çalışmalar; böceklerin zamanın çoğunu karanlıkta, kültürü 

yapılan konukçu bitkilerin civarındaki konukçu olmayan bitkilerde geçirdiği sonucunu 

esas almıştır (Abdullah vd. 2007). 

 

Anonimous (2011), Afganistan Sar-ı pul İlinde her yıl yaklaşık olarak 8300 hektar 

kavun ekimi yapıldığını ve Kavun sineğinin önemli bir zararlı olduğu bildirilmiştir. 

Kavun sineğinin nisan ve mayıs aylarında faaliyete geçtiğini, erginlerin çiftleştikten 

sonra yumurtalarım kavunların içerisine koyduklarını, fındık ya da daha iri kavunlara 

yumurta koyabildiklerini bildirmişlerdir. Meyve içerisine bırakılan yumurtaların 7-10 

gün içerisinde açıldığını, meydana gelen larvaların kavun içerisinde beslendiklerini 

ifade etmişlerdir. Olgun larvaların toprağın 10 -15 cm derinliğinde pupa olduklarım, 7-

10 gün sonra yeni nesil erginlerin meydana geldiğim rapor etmişlerdir. Kavun sineğinin 

kontrol edilmesinin zor bir zararlı olduğunu ve çiftçilerin zararlıya karşı daha fazla ilgi 

göstermelerini belirtmişlerdir. Kavun sineğine karşı çok fazla ilaçlamanın etkili 

olmadığını, toprak içerisindeki pupaları toplamayı, zarar görmüş kavunların imhasını, 

yılsonunda bulaşık bitki ve kavunların toplanmasını, kavun meyvelerinin fındık iriliği 

döneminde kumaştan yapılmış bir torbanın içerisine alınmasını, böylece Kavun 

sineğinin yumurta bırakmasının engellendiğini belirtmişlerdir. 
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Asena (1972), Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sebzecilik bakımından önemli olan 

Elazığ, Mardin, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Siirt illerinde Patates, Soğan, Lahana, 

Domates, Patlıcan ve Biberde; fide döneminde Gryllotalpa gryllotalpa, Agrotis sp., 

Agriotes sp., Heliothis sp.; çiçek ve hasat dönemlerinde  ise Heliothis sp., Aphis gossypii 

Glover., Myzodes persicae Sülzeri., Tetranychus urticae Koch., Empoasca sp. ve Pieris 

brassicae’nın tespit edildiği bildirilmiştir  

 

Koçak ve Kemal (2006), Noctuidae (Lepidoptera) familyasına bağlı Agrotis segetum 

([Denis & Schiffermüller ile Agrotis ipsilon (Hufnagel)’un yayılış alanı, konukçuları ve 

kültür bitkilerindeki zararı hakkında ayrıntılı bilgi vermişlerdir. Kızılırmak havzasında 

karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan zararlı ve yararlı böcek türlerinin tespiti ve 

diğer ülkelerde yapılan çalışmaların Ülkemizde de başlatılması durumunda söz konusu 

alanda da organik tarımın temellerinin atılabileceğine inanılmaktadır. Bu nedenle, 

Kızılırmak (Çankırı)’da Karpuz ve Kavun ekili alanlarda bulunan faydalı ve zararlı 

böcek türlerini ve aralarındaki ilişkileri belirlemek suretiyle sürdürülebilir tarım 

kapsamında bitki koruma uygulamalarının gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Bu 

amaçlara ulaşılabilmesi için 2011-2012 yılları arasında yürütülen  "Kızılırmak 

(Çankırı)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türlerinin tespiti ile 

organik tarım bakımından değerlendirilmesi " isimli çalışma, Ülkemizde ilk kez bu 

kapsamda ele alınarak, Kızılırmak (Çankırı)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında 

saptanan böcek türleri, halihazırda uygulanan tarım teknikleri, çalışma alanında bulunan 

diğer hastalık ve yabancıot ile zararlıların organik mücadele imkanları üzerinde 

durulmuş,  karpuz ve kavun tarımında geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş için 

atılması gereken adımlar irdelenmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.  
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3.MATERYAL VE YÖNTEM  

3.1 Materyal 

Çankırı (Kızılırmak)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türleri ile 

bunların organik tarım açısından değerlendirilmesi amacıyla ele alınan bu çalışmanın 

ana materyalini karpuz ve kavun bitkileri ile bunların üzerinde bulunan böcekler, ışık 

tuzağı, termo-higroğraf, McPhail tuzaklar ve cezbediciler çalışmanın ana materyalini 

oluşturmuş; stereo-mikroskop, kültür kapları, 1/4 m2(50x50 cm )’lik çerçeveler, standart 

atrap (çember çapı 45 cm ve sap uzunluğu 70 cm.), çıkış kafesleri (100x100x175 cm), 

buz kabı, kese kâğıdı, naylon torbalar ise diğer materyal olarak yer almıştır. 

 

3.2 Yöntem 

Bu amaca yönelik olarak araştırma alanı ile bu alanda yetiştirilen karpuz ve kavun 

bitkilerinin fenolojik dönemleri belirlendikten sonra böcek türlerinin toplanmasına 

geçilmiştir. Çalışma alanından toplanan böceklerinin koleksiyonu ve teşhisleri 

yaptırılmış; zararlılara uygulanan mücadele yöntemleri, organik bitki üretimi 

prensiplerine göre organik tarım açısından değerlendirilmiştir. 

3.2.1 Araştırma alanının belirlenmesi 

Bu dönemlerde incelemeler için karpuz ve kavun ekim alanlarında “Sınırlandırma ve 

Kıymetlendirme Sürveyi” uygulanmıştır (Aktaş 2001). Buna göre karpuz ve kavun 

ekiminin yoğun olarak yapıldığı Kızılırmak ilçesinin kuzey-güney istikametinde 

içerisinden geçen Kızılırmak nehrinin her iki yakası (Kızılırmak Merkez İlçe, Hacılar, 

Çatalelma, Karadayı) ile bu ırmak yatağının oldukça dışında kalan (Kahyalı, Karallı, 

Saraycık, Halaçlı, Kemallı, Korçullu)  alanlar da 1 olmak üzere 2 ayrı bölüme 

ayrılmıştır (Şekil 3.1). Çalışma alanı olarak belirlenen 10 köyün ulaşım güzergâhı 

üzerinde, her 3 km’de bir durulmuştur.  Her sayım noktasında 3’er tarla olmak üzere, 10 

köyün karpuz ve kavun ekim alanları incelenmiştir. İncelemelerde tarlaların köşegenleri 

doğrultusunda yürünerek gerekli incelemeler yapılmıştır. İncelemelerde zararlı, hastalık, 

yabancıot ve fizyolojik bozukluklar (meyvede güneş yanığı) üzerinde de durulmuştur. 
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Çalışma alanı olarak belirlenen 10 köyün ulaşım güzergâhı ve çalışmanın yapıldığı 

köyler Şekil 3.1’de; Çankırı (Kızılırmak) ilinin komşu illere göre konumu ise Şekil 

3.2’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.1 Çankırı  (Kızılırmak)’da çalışmların yürütüldüğü köy ve güzergâhlar 
(Uzaydan görünüşü). 

 

 
 
Şekil 3.2 Çalışmanın yürütüldüğü Çankırı (Kızılırmak)’nın çevre illere göre konumu. 
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3.2.2 Bitkilerin fenolojik dönemlerinin belirlenmesi 

Çalışmalara, karpuz ve kavunun tohum ekimiyle birlikte başlanılmış, meyvelerin 

gruplandırılmasında Çizelge 3.1’deki değerler esas alınarak (Stonehouse, at al. 2006)  

bitkilerin vejetasyon dönemlerinde (3-5 yapraklı fide, kol atma, çiçeklenme ve meyve) 

15-20 gün aralıklarla hasata kadar yürütülmüştür. Bu dönemler karpuzda Şekil 3.3’te; 

kavunda ise Şekil 3.4-3.6’da verilmiştir. 

 

Çalışmalarda Kırkağaç ve Altınbaş kavun çeşidi; karpuzun is Diyarbakır ve yerli 

çeşitlerin akiminin yapıldığı anlaşılmıştır. 

 

Kavun ve karpuzun gelişme devreleri olarak kolatma, çiçeklenme ve meyve oluşum 

dönemi olarak gruplandırılabilir. 

 
Çizelge 3.1 Değişik büyüklükteki karpuz ve kavunların meyve uzunluğuna göre 

dağılımı 
 

Meyve büyüklüğü Fındık Erik 
Küçük 
mango 

Büyük 
mango 

Küçük 
kavun 

Büyük kavun 

Meyve uzunluğu 

(cm) 
2 5 10 15 20 40 

(Stonehouse vd. 2006) 
 

Kavun ve karpuzun fenolojik dönem ve süreleri olarak ekim-çıkış; çıkış-çiçeklenme; 

tozlaşma; meyve gelişmesi; hasat periyodu olarak gruplandırılabilir. 
 
 
Çizelge 3.2 Kızılırmak (Çankırı)’da karpuz ve kavun bitkilerinin fenolojik dönemleri  
 

 
Ekim  -çıkış 

süresi 

Çıkış –

çiçeklenme 

süresi 

Tozlaşma 

süresi 

Meyve 

gelişmesi 

Hasat 

periyodu 

Ortalama süre 

(gün) 
7 30 60 30 8 

Beklenen süre  

(gün) 
5-10 20-35 50-70 30-40 6-10 

(Anonymous 2003) 
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(a) (b) 

 

(c ) (d) 

 

 
(e ) 

 
Şekil 3.3 Karpuzun değişik fenolojik dönemleri:  
 
a. karpuzun 3-5 yapraklı fide dönemi, b. kolatma dönemi, c-d. çiçeklenme ve meyvenin portakal 
büyüklüğünde olduğu dönem, e. hasat olgunluğuna gelmiş karpuz meyvesi. 
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(a) 
 

(b) 
 
 
 

(c) 

 

(d) 
 

 
(e) 

 
(f)  

( g ) 
 
Şekil 3.4 Kavunun değişik fenolojik/gelişme dönemleri:  
 
a-b. kavunun 3-5 yapraklı fide, c. Kolatma, d-e. çiçeklenme, f-g. meyvenin fındık büyüklüğünde olduğu 
dönemler. 
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(a) 

 
(b) 

 

  
(c ) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 
Şekil 3.5.a Kavun meyvesinin fındık büyüklüğünü aldığı dönem,  b-c-d. çapının 

yaklaşık 3-5 cm, uzunluğunun 5-6 cm olduğu dönem, e. ceviz büyüklüğünde olduğu 
dönem ile yumurta büyüklüğünü aldığı dönem. 
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(a) 

 

 
 (b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 
Şekil 3.6. a-b Kavun meyvesinin (çapının yaklaşık 7-8 cm, ve uzunluğunun 8-10 cm 

olduğu dönem portakal büyüklüğünde olduğu dönem, c. hasat dönemine gelmiş 
Altınbaş, Kırkağaç, d. On dilimli kavun çeşitlerleri. 

 

3.2.3 Karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türlerinin saptanması  

Böceklerin toplanması 

Hava şartları ve yörelere bağlı olarak çalışmanın yapıldığı alanlarda karpuz ve kavun 

genellikle Nisan sonu/ Mayıs ayı başında ekilmekte ve yaklaşık Mayıs ayı sonu ile 

Haziran ayı içerisinde 3-5 yapraklı Fide, Kolatma, Çiçek; bu ayın sonunda küçük 

Meyve dönemine ve Temmuz ayından itibaren de hasat dönemine ulaşmaktadır. Buna 

göre arazi çalışmaları 2011-2012 yılları arasında sürdürülmüş, çalışmalara Mayıs ayı 

sonunda başlanarak belirlenen alanlara 15-20 günde bir gidilerek hasat dönemine kadar 

yürütülmüştür. 
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I. Gözle kontrol: Sürvey yapılacak tarlanın/tarlaların köşegenleri doğrultusunda 

zikzakvari yürünerek her 15 adımda bir tesadüfen seçilen noktada durulup ¼ m2 (50x50 

cm)’lik çerçeve alanında kalan karpuz ve kavun bitkilerinin gövde, sap ve yaprakları, 

toprak kısmı zararlı böcekler ile doğal düşmanlar yönünden kontrol edilmiştir. 

 

Zararlı böcek bulunmuş ise bitkinin hangi organında ve ne şekilde zarar yaptığı 

kaydedilmiştir. Ayrıca, zararlı olduğu saptanan veya zararlı olması muhtemel görülen 

larva, nimf veya ergin böcekler, konukçusu ile birlikte alınarak buz kabında canlı olarak 

laboratuvara getirilmiş laboratuarda kültüre alınarak ergin bireyler elde edilmiş, yaprak 

bitleri ise %70’lik alkole alınarak teşhise hazır hale getirilmiştir. 

 

Solma-kuruma belirtileri gösterenlerin toprak altı kısımları, toprak kazılarak 

incelenmiştir.  

 

II. Atrap yöntemi: Zararlı ve doğal düşmanların saptanmasında atrap yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen ve Şekil 3.1’de gösterilen 10 köyün yol 

güzergâhı üzerinde her 3 km’de bir durulup 3’er karpuz/kavun tarlasında sayımlar 

yapılarak örnekler alınmıştır. Sürvey yapılan tarlaların köşegenleri doğrultusunda 

yürünerek tarlanın büyüklüğüne, göre en az 50 atrap sallanmıştır (Şekil 3.7).  
 

Atrap içerisine giren böcekler etil asetatlı öldürme şişesinde öldürüldükten sonra kaç 

atrap sallandığı, bitkinin cinsi, fenolojik dönemi, ilçe ve köyü bir kağıda yazılarak 

içerisine bırakılmış, laboratuvara getirilerek ayrılmış, gerekli sayımlar ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. Atraba gelmeyen bazı böcekler samur fırça, aspiratör 

kullanılarak bitkilerden alınmış, gerekli bilgiler kaydedilmiştir. Bitkilerin bu 

dönemlerinde yapılan çalışmalarda daha çok toprak altı zararlılarının olup olmadığına 

bakılmış, tarla içerisinde yapılan gözlemlerde sararma, solma, kuruma, veya yenik 

görülen bitkilerin toprak altı ve toprak üstü kısımları ile çevresinde bulunan toprak ve 

yabancıotlar incelenerek, zararlı böcek bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. 
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(a) 

 
 
 
 

 
 
 

 
(b) 

Şekil 3.7.a Kavun ve hububat tarlalarının kenarında yetişmekte olan yabancıotlar, (b) 
bunlara atrap sallanması. 

 
III. Metrekare yöntemi: Çekirge türlerinin zararlarını, özellikle bir tarlada birden fazla 

tür bulunduğundan tespit edebilmek oldukça güçtür. Çünkü çekirgelerin yapmış 

oldukları yenik yerlerini birbirinden ayırmak olanak dışı olduğundan bu defa yapılan 

genel çekirge zararı yanında çekirgelerin yoğunlukları m²'de bulunan nimf ve ergin 

sayısı olarak saptamak mecburiyeti doğmuştur. Bunun için çekirgelerin bulunduğu 

karpuz ve kavun tarlalarında farklı yönlerde yürünerek her 25 adımda bir, takriben 1/16 

m2'lik alanda (bir kenarı 25 cm. olan kare şeklindeki bir alan) bulunan çekirgeler 

sayılarak kaydedilmiştir. 

 

IV. Tuzak kullanımı: Yakalanmak istenilen böcek türlerine göre tuzak kullanılmıştır. 

Bu çalışmada Lepidoptera türlerini yakalamak için ışık tuzağı, Kavun sineğini 

yakalamak için besi tuzağı kullanılmıştır. 

 

a. Işık tuzağı: Meteoroloji istasyonunun kurulmuş olduğu Kızılırmak (Hacılar köyü)’da 

aynı alana, böcekler kışlaklarından çıkmadan önce (hava sıcaklığının 15oC’yi geçmediği 

Nisan ayının sonunda) yerden 1.5 m yüksekliğe ışık tuzağı da yerleştirilmiş (Şekil 3.8), 
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öldürme şişesi içerisine doldurulmuş hızar talaşı, DDVP ve DECİS karışımı ilaçlarla 

ıslatıldıktan sonra ışık tuzağına yerleştirilmiştir (Gül 1967). Bu çalışma ile karpuz ve 

kavun ekiliş alanlarında bulunan zararlı böcekler, ışık tuzağı yardımıyla da 

toplanmasına çalışılmıştır. 
 

 
 

Şekil 3.8 Çalışma alanına yerleştirilmiş ışık tuzağı. 
 
 
b. Çiçek zınnı ve Thripslerin yakalanması için feromon tuzak kullanımı: Bu amaçla 

mavi renkli bir leğenin içerisine su doldurulduktan sonra feromon tuzağı yerleştirlerk 

oluşturulan tuzak; kavun tarlasına sıra arsasına yerleştirilmiştir (Şekil 3.9). Periyodik 

olarak kontrol edilmiş, suya düşen zararlılar alınmış, meyve çiçekleri kontrol edilerek 

zarar durumları belirlenmiştir. 
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Şekil 3.9 Kavun ve dometsin birlikte ekildiği tarlaya feromon tuzağın bulunduğu su 

dolu mavi leğenin yerleştirlme durumu 
 
 
c. Kavun sineğine karşı McPhail tuzakların kullanılması: Kızılırmak ilçesinde 

kavunun en önemli zararlısının Kavun sineği olduğu bilindiğinden Mcphail uzaklarla 

Kavun sineği erginlerinin uçuş seyrinin izlenmesine çalışılmıştır. Buna göre; Kışlaktan 

çıkan Kavun sineği erginlerinin cezp edicilere gelme durumunu araştırmak üzere 

McPhail Tuzaklardan ikisi; yoğun karpuz  ve kavun tarımı yapılan ve bir yıl önceden 

zararlı ile bulaşık olduğu bilinen zararlı ile bulaşık olduğu bilinen üç farklı noktaya  

(ikisi Kızılırmak ilçesi Karalı köyü kavun ekim alanına, birisi de Çankırı Merkez ilçeye 

bağlı ve Çankırı’ya yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan, Germece Köyü kavun tarlasına) 

yerleştirilmiştir.  Tuzaklar birbirinden 50’şer m aralıklarla çakılan çıtalar üzerine ve 

yerden 100 cm yüksekliğe gelecek şekilde,  topraktan çıkmadan önce  (toprak 

sıcaklığının 20.5oC’yi geçmediği Nisan ayının sonunda) yerleştirilmiş (Şekil 3.10), 

içerisindeki cezpedici azaldıkça ilave edilmiştir (Şekil 3.11).   
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Şekil 3.10 Kavun tarlası kenarına yerleştirilmiş Mc Phail tuzak 

 

 
 

Şekil 3.11 McPhail tuzaklarda eksilen cezbedicinin ilavesi 
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Yapılan literatür taramalarında Garcia vd. (2002)’nın, Türkmenistan (Tejen)’da, karışım 

oranlarını vermedikleri denemelerde; bira atığı, “Nu-Lure”, amonyum asetat ve 

amonyum karbonat karışımı kullanılan McPhail tuzaklarda Kavun sineğinin 

yakaladıklarını bildirmiştir. Elimizde “Nu-Lure” cezp edicisi bulunmadığından, bununla 

aynı işlevi göreceği sanılan ZİRAY preparatı kullanılmıştır.  Bu amaçla Adı geçen 

araştırıcıların çalışmalarından yararlanıp oranlar modifiye edilerek iki litre ZİRAY 

içerisine Çizelge 3.3’te belirtilen amonyum asetat, amonyum karbonat, pekmez ve bira; 

karşılarında belirtilen oranlarda alınarak üç litre özel cezp edici hazırlanmış ve McPhail 

tuzaklara yerleştirilmiştir. 

 
Çizelge 3.3 McPhail tuzaklarda kullanılan özel cebedicide yer alan maddeler ve oranları 
 
Kullanılan maddelerin adı  Oranı (%) Miktarı  (ml) Kullanılan su miktarı  (ml) 

Amonyum  

Asetat  

 5  100 100 

Amonyum Karbonat  5 100 100 

Pekmez  20  400 - 

Bira  10 200 - 

TOPLAM   800 200 

 

Tuzaklar periyodik olarak kontrol edilmiş ve özel cezp edici, bir süzgeç yardımıyla 

başka bir kaba süzülüp üstte kalan böcekler laboratuara getirilerek stereo-mikroskop 

altında Kavun sineği erginleri araştırılmıştır. Her kontrol tarihinde, eksilen cezp edici 

miktarı kadarı tuzaklara ilave edilmiş ve kavunların hasat sonuna kadar (Ekim ayı 

ortasına kadar) çalışma sürdürülmüştür.  

 

Kavun meyvesinin ana zaralısı durumunda bulunduğu anlaşılan ve organik üretimi 

doğrudan etkileyebileceği düşünülen kavun sineğinin biyolojisi ve zarar durumu 

üzerinde de bazı gözlemler yapılmıştır. 
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3.2.4 Ana zararlı kavun sineğinin biyolojik dönemelerinin izlenmesi 

Kavun sineğinin biyolojisi: Kışlayan pupalardan ergin çıkış zamanının kafeslerle 

tespiti amacıyla 100 x100  x175 cm ölçülerinde ince  demir köşebentlerden vidalı olarak 

yapılmış; üç yüzü tel ile çevrilmiş, 4. yüzüne  de çadır bezi diktirilerek giriş kapısı 

oluşturulmuş çıkış kafeslerinden yararlanılmıştır (Şekil 3.12).  Bu kafesler araziye 

yerleştirilmiş, içerisine zararlıyla bulaşık kavunlar yerleştirilmiş; larvalar toprağa 

indikten sonra bulaşık kavunlar ortamdan uzaklaştırılmıştır. Ertesi yıl kafes incelenerek 

ilk erginleri çıkmaya başladığı tarih tespit edilmiştir. 
 

(a) (b) 

 
Şekil 3.12.a Çıkış kafeslerinin genel görünümü, b. içerisine yerleştirilmiş olan bulaşık 

kavunların görünüşü 
 
 
İlkbaharda topraktan çıkan M. pardalina’nın dişileri; yumurtlarlarını, uzunluğu 7 

cm’den küçük veya yeni oluşmuş meyvelere (fındık – ceviz büyüklüğünde) bırakmayı 

tercih ettikleri bilinmektedir (Stenehouse vd. 2006). Bu nedenle meyvelerin yaklaşık 2 

cm büyüklüğüne ulaştığı fındık büyüklüğünü aldığı dönemde çalışmalara başlanarak 

meyvelerin yaklaşık 5 cm büyüklüğüne ulaştığı portakal büyüklüğünü aldığı döneme 

kadar (Şekil 3.13) 15’er gün aralıklarla yürütülmüştür.  
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Bulaşık kavunlar laboratuara getirilerek erginler elde edilmiş, buna göre zararlının 

yayılış alanları belirlenmiş; arazide toprak kazılmak suretiyle larvaların indiği toprak 

derinliği saptanmıştır. 
 

 
 

Şekil 3.13 Myiopardalis pardalina (Bigot) tarafından ovipozitörü ile yumurta  
                    bırakılmış meyve üzerindeki larvalarının açmış oldukları vuruk yerleri 

 
 

Kavun sineğinin ergin dişileri tarafından yumurta bırakmasından itibaren olgunlaşan 

larvanın pupa olmak üzere kavunu terk ettiği tarih esas alınmıştır. Meyveye bırakılan 

yumurtanın açılması ve meydana gelen larvanın kavunu terk edene kadar meyve 

içerisinde beslendiği süre birlikte hesaplanmıştır. Kavun sineğinin meyve içersinde 

yumurtanın bırakılmasından itibaren olgun larvanın meyveyi delerek çıktığı zaman 

yumurta ve larva süresi olarak kabul edilmiştir.  

 
Yumurta ve larva sürelerinin belirlenmesi: M. pardalina’nın dişileri; yumurtlarlarını, 

uzunluğu 7 cm’den küçük veya yeni oluşmuş meyvelere (fındık – ceviz büyüklüğünde) 

bırakmayı tercih ettikleri bilinmektedir (Stenehouse vd. 2006), Bu nedenle meyvelerin 

yaklaşık 2 cm büyüklüğüne ulaştığı fındık büyüklüğünü aldığı dönemde çalışmalara 

başlanarak meyvelerin yaklaşık 5 cm büyüklüğüne ulaştığı portakal büyüklüğünü aldığı 

döneme kadar (Şekil 3.13) yürütülmüştür. Sözü edilen dönemde her tarladan en az 10’ar 

meyve alınarak gerekli notlar alındıktan sonra kese kâğıtlarına yerleştirilerek buz 

kabında laboratuara getirilmiş ve stero-mikroskop altında incelenmiştir. Yapılan 
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çalışmada meyvenin önce dış kısmındaki kabuk, ok uçlu iğne yardımıyla kazınarak 

altında zararlının yumurtaları, giriş delikleri araştırılmış ve daha sonra meyve, çakı 

bıçağıyla ikiye kesilerek içerisinde larvaları aranmış, zarar şekilleri kaydedilmiştir. 

Böylece yaklaşık 6 hafta süre ile ve yaklaşık 500 adet meyve incelenmiştir. 

 

Kavun sineğinin larvalarının elde edilmesi: Bu amaçla 25 cm derinlik ve 50 cm 

uzunluğundaki şeffaf kaplar kullanılmış, alt kısmına iki kat havlu kağıdı serildikten 

sonra her kaba 4-5 adet olacak şekilde kurtlu kavunlar yerleştirilmiş  (Şekil 3.14a) ve 

buradan elde edilen zararlının son dönem larvaları (Şekil 3.14b). günlük olarak 

toplanmıştır. Daha sonra 2 litrelik şeffaf mika kabların ¼’üne kadar perlit doldurulup, 

nem ihtiyacını karşılamak üzere kapağı yarılıp bunun da içine filitre kâğıdı 

yerleştirilmiş film kutusu konularak mika kaplarda kültür ortamı oluşturulmuştur (Şekil 

3.15). Kurtlu kavunlardan elde edilen söz konusu larvalar, kültür kaplarına alınmış ve 

20oC sıcaklığa ayarlı laboratuarda tutulmuştur. Yapılan kontrollerde suyu azalan film 

kutularına su ilave edilmiştir.  

 

Yapılan kontrollerde Kavun sineği erginlerinin 27.04.2012 tarihinde çıkmaya başladığı 

saptanınca, yukarıda belirtildiği gibi oluşturulan kültür kaplarının içerisine,  çimlenmiş 

kavun fidelerinin bunduğu bir başka kap (Şekil 3.16) yerleştirilip %1’lik bal şerbeti 

verilerek diğer kültür ortamı oluşturulmuştur. Bunların içerisine, ilkbaharda kültür 

kaplarında çıkan Kavun sineği erginleri, bir erkek ve bir dişi olmak üzere, verilerek bu 

ortamda zararlı erginlerinin davranışları izlenmiştir.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Şekil 3.14.a Myiopardalis pardalina Bigot.’nın şeffaf kablarda kültüre alınışı, b.  
                 kavunu terk eden zararlı larvaları 
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Şekil 3.15 Myiopardalis pardalina Bigot. erginlerinin elde edildiği şeffaf kavanozlar. 
 

 
 
Şekil 3.16 Myiopardalis pardalina Bigot.’nın davranışlarını izlemek üzere şeffaf  
                kavanozlarda kültüre alnması. 
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Kavun sineğinin döl sayısının belirlenmesi: Bir yıl önce çıkış kafeslerine bırakılan 

bulaşık kavunlardan toprağa inerek kışı pupa halinde geçirerek, ilkbaharda ilk ergin 

çıkışları saptanmıştır. Daha sonra periyodik olarak arziden getirilen bulaşık kavunlarda 

zararlının değişik dönemleri izlenmiştir. 

 

Tuzak asılan tarlalarda Kavun sineğinin zarar oranının belirlenmesi: Tuzak asılan 

tarlalarda Kavun sineğinin varlığını belirleyebilmek ve popülasyon yoğunluğu hakkında 

bilgi sağlamak amacı ile 2011 ve 2012 yıllarında 100 meyve kontrolü yapılmıştır. 

Çalışmalar, Çankırı İli Kızılırmak ilçesine bağlı Korçullu, Kemallı,  Karallı, Kahyalı 

köyleri ile Çankırı Merkeze bağlı Germece köylerinde yürütülmüştür. Tuzak asılan 

tarlalarda zararlının varlığını belirleyebilmek ve popülasyon yoğunluğu hakkında bilgi 

sağlamak amacı ile 100 meyve kontrolü yapılmıştır. Bu amaçla tarlaya köşegenleri 

doğrultusunda girilerek rastgele seçilen meyvelerde bulaşık ve sağlam olanlar 

sayılmıştır. Kavunun dış kısmı gözle kontrol edilerek larvaların giriş/çıkış delikleri 

bulunanlar ile bıçakla kesildiğinde içerisinde zararlının bulunduğuna dair işaretler 

bulunanlar zararlı ile bulaşık; bulunmayanlar ise temiz olarak kabul edilmiştir. 

Kavunlarda 1 veya daha fazla Kavun sineği çıkış deliği varsa meyve bulaşık olarak 

kabul edilmiştir (Latif vd. 2002; Khalid vd. 2007). Parsellerdeki toplam meyve adedi ile 

bulaşık meyve adedi ayrı ayrı sayılmış; bulaşık meyve sayısı, toplam meyve sayısına 

oranlanarak meyvelerde bulaşma oranı (%) bulunmuştur.   

 

Zararlı ile bulaşık meyveler çürüdüğü ve pazar değeri düştüğü için bulaşma oranı, aynı 

zamanda zarar oranı olarak kabul edilmiştir. 

3.2.5 Koleksiyon 

Arazide yakalanan ve laboratuar koşullarında ergin hale gelen böcekler öldürme 

şişesinde öldürülerek özel iğnelerle özel germe tahtalarında kanatları gerilmiş; larva ve 

pupalar ise %70’lik alkole alınmış; böcekler ise koleksiyon kutularında muhafaza 

edilerek teşhise hazır hale getirilmiştir. 
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3.2.6 Teşhis  

Karpuz ve kavunun fonolojik dönemlerine bağlı kalınarak bu yıl çalışmalarında 

araştırma kapsamına giren yörelerde karpuz ve kavunda bulunan böcek türleri ile 

bunlardan hangilerinin zararlı olduğu veya popülasyon artması halinde de zararlı 

olabileceğini saptamak amacı ile çalışılmış, bulunan türlerin teşhisi yaptırılmış; aynı 

çalışma kapsamında zararlı olanların popülasyon yoğunluğu, yayılışı ve zarar şekilleri 

üzerinde durulmuştur. 

 

Çalışmalar sırasında karpuz ve kavunda saptanan önemli türlerin zarar şekilleri 

gözlenmiş, fotoğraflarla belirlenmiştir. Bu türlere ait erginlerin morfolojik özellikleri 

incelenerek fotoğraf makineleriyle fotoğrafları çekilmiş, tanımlamaları yaptırılmıştır. 

 

Teşhise hazır duruma getirilen böceklerden Lepidoptera takımına bağlı örnekler Dr. 

Mustafa ÖZDEMİR, Heteroptera takımı Aphididae familyası türleri Dr. Işıl ÖZDEMİR, 

Yabancıotlar Dr. Selçuk BAŞARAN; hastalıklı bitki örneklerinin teşhisi de Uzman 

Emel ÇAKIR tarafından (Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü) yapılmıştır.  

 

3.2.7 Karpuz ve kavun ekim alanlarında karşılaşılan diğer sorunların tespiti  

Çalışma alanında hastalıklar, yabancıotlar ve meyvede görülen diper canlıların zararları 

diğer sorunlar olarak saptanmıştır.  

 
a. Hastalıklar: Çalışmalar sırasında kavunun meyve ve yeşil aksamında görülen 

hastalıklardan dolayı kurumuş bitkilerden örnekler alınarak bunların teşhisleri 

yaptırılmış; yayılış alanı belirlenerek bu etmenlerle mücadelenin organik tarıma geçiş 

üzerine etkileri araştırılmıştır.   

 

Çalışma alanı olarak belirlenen ve Şekil 3.1’de gösterilen on köyün yol güzergâhı 

üzerinde her 3 km’de bir durulmuştur.  Her sayım noktasında üçer tarla olmak üzere on 

köyün karpuz/kavun ekim alınan örnekler teşhis ettirilmiştir.   
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b.Yabancıotlar: Karpuz/Kavun ekim alanlarında bazı yabancıotların sorun oluşturduğu 

anlaşılmış,  bunlardan örnekler alınarak herbaryumları yapılarak teşhis ettirilmiştir. 

 

c.Diğer canlıların neden olduğu zararlar:  Nedenleri bilinmeyen ve meyvelerin kabuk 

kısımlarının kemirilmesi sonucu Pazar değerlerinin düştüğü görülmüş; bitkilerin 

köklerinin Kör Fare tarafından kesilmesi sonucu oluşan zararlar saptanmıştır. 

 

3.2.8 Uygulanan mücadele yöntemlerinin organik üretim üzerine olası etkileri 

 
Karpuz ve kavun ekim alanlarında tohum ekim şekilleri, sulama, gübreleme, ilaçlama, 

yabancıotlarla mücadele yöntemleri incelenerek organik tarım açısından 

değerlendirilmiştir. 

 

Uygulanan tarım teknikleri (tohum ekimi, sulama, gübreleme, çapalama, yabancı otla 

mücadele vb) incelenerek karpuz ve kavunda organik tarımla ilişkileri araştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1 Karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan zarar böcek türleri  

Yapılan çalışma sonucuna göre Kızılırmak’ta karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan 

zararlı böceklerin üç gruba ayrılabileceği anlaşılmıştır. 1. telkurtları, bozkurtlar, 

danaburnu, karaçekirgeler gibi fide zararlıları, 2. afit’ler, thrips’ler gibi yaprak 

zararlıları, 3. kavun sineği gibi meyve zararlılarıdır. 

 

Elde edilen bulgulara göre çalışma alanında Orthoptera  takımı Gryllidae familyasından  

1 tür (Melanogryllus desertus Pall.), Gryllotalpidae familyasından 1 tür (Gryllotalpa 

gryllotalpa L.); Hemiptera takımına bağlı Aphididae familyasından 2 tür (Aphis 

gossypii Glover., Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer)); Coleoptera takımına bağlı 

Elateridae familyasından 1 tür (Agriotes sp.), Scarabaeidae familyasından 1 tür 

(Epicometis hirta (Poda)); lepidoptera Noctuidae familyasından 2 tür (Agrotis ipsilon 

(Hufnagel), Agrotis segetum  (Den.&Schiff.)); Thysanoptera takımı 1 tür; Thripidae 

familyasından 1 tür (Thrips sp.) ve Diptera takımı Tripetidae familyasından 1 tür 

(Myiopardalis pardalina  (Bigot)) olmak üzere toplam 10 tür saptanmıştır. Bunlardan 2 

tür (A. ipsion ve A. segetum), ışık tuzağında da saptanmıştır. 

 

4.2 Karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan diğer böcek türleri  

Kızılırmak havzasında karpuz ve kavun ekim alanlarında yapılan çalışma sonucunda 

Karpuz ve Kavun ekim alanlarında Hacılar Köyü’nde 2011 yılında ışık tuzağında 

yakalanan Lepidoptera takımına bağlı böceklerin böcek türleri, yakalandığı tarihler, 

sayıları, konukçu bitkileri ile Ülkemizde bulunduğu yöreler, EK 1’de; ışık tuzağı ve 

tarlalardan toplanan toplam böceklerin bulunduğu yörelere göre dağılımı ise çizelge 

4.1’de; bunların aylar itibariyle tarlalalarda bulunuş süreleri ise Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 

 

EK 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Sphingidae familyası (8), Noctuidae 

(10), Arctiidae (1), Lasiocampidae (2), Lemoniidae (1), Notodontidae (1) olmak üzere 
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toplam 23 türün bulunduğu görülmektedir. Bunlar sırasıyls Hyles hippophaes (Esper), 

Laothoe populi (Linnaeus), Hyles euphorbiae (Linnaeus), Hyles livornica (Esper), 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus) Proserpinus proserpinus (Pallas), Sphinx ligustri 

Linnaeus, Smerinthus ocellatus (Linnaeus) (Sphingidae); Helicoverpa armigera 

(Hübner), Agrochola lota (Clerck), Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller), Agrotis 

ipsilon (Hufnagel), Autographa gamma (Linnaeus), Aedophron rhodites (Eversmann), 

Chazaria incarnata (Freyer), Cucullia argentina (Fabricius), Tyta luctuosa (Denis & 

Schiffermüller), Plusia festucae (Linnaeus) (Noctuidae); Phragmatobia fuliginosa 

(Linnaeus) (Arctiidae); Malacosoma castrensis (Linnaeus), Lasiocampa eversmanni 

(Kindermann) (Lasiocampidae); Lemonia balcanica Herrich-Schäffer (Lemoniidae); 

Cerura vinula (Linnaeus (Notodontidae)’dır. Bulunan 4 böcek türü (Agrotis ipsilon, 

Agrotis segetum, Autographa gamma, Helicoperva armigera)’nün,  kavun ve karpuzun 

da yer konukçuları arasında yer aldığı Cucurbitaceae familyasına bağlı bitkilerde; diğer 

böcek türlerinin ise halihazırda tarımının yapıldığı bazı kültür bitkileri ile orman ağaç ve 

ağaççılarının konukçu bitkilerini oluşturduğu, yapılan literatür taramalarından 

anlaşılmıştır (Koçak ve Kemal 2006). 

 

Ayrıca alınan örneklerden faunistik bakımdan önemli olan ve Orthoptera takımına bağlı 

3 böcek türü [(Locusta migratoria L, Oedipoda schochi Sauss. (Acrididae); Cailiptamus 

tenuicercis Tarb. (Catantopidae)  daha saptanmıştır. 

 

Sonuç olarak çalışma alanında toplam 34 böcek türünün bulunduğu, buna göre çalışma 

alanına yapılacak yanlış müdahale ve yeni bitki türlerinin ekilmesiyle ekostemde 

bulunan bazı böcek türlerinin zararlı duruma geçebileceği söylenebilir. 
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Çizelge 4.1 Çankırı (Kızılırmak) karpuz ve kavun ekilişlerinde saptanan türler ve 
bulundukları yöreler  

 
Türler  
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 Myiopardalis pardalina   +    +  + +     + 
Agriotes sp. +  +      +  +   
Epicometis hirta   +         +  
Aphis gossypii   + + +  +       
Myzus (Nectarosiphon) 
persicae    + + +  +       

Hyles hippophaes    +           
Laothoe populi    +           
Hyles euphorbiae    +           
Hyles livornica    +           
Macroglossum stellatarum    +           
Proserpinus proserpinus    +           
Sphinx ligustri    +           
Smerinthus ocellatus    +           
Agrotis ipsilon   +           
Agrotis segetum   + + +  +      + +  
Agrochola lota    +           
Autographa gamma   +           
Aedophron rhodites    +           
Chazaria incarnata    +           
Cucullia argentina    +           
Helicoverpa armigera   +           
Plusia festucae    +           
Tyta luctuosa    +           
Phragmatobia fuliginosa    +           
Lasiocampa eversmanni   +           
Malacosoma castrensis   +           
Lemonia balcanica   +           
Cerura vinula   +           
Locusta migratoria +  + +  + + + + + +   
Oedipoda schochi   + + + + + + + + +   
Cailiptamus tenuicercis +  + + + + + + + + +   
Melanogryllus desertus  + + + +    + + +   
Gryllotalpa gryllotalpa   + +          
Thrips sp.   +           
Toplam 5 2 33 7 7 3 6 4 5 4 6 2 1 

 
 
Çizelge 4.1 incelendiğinde, Myiopardalis pardalina  (Bigot) (Diptera: Tripetidae); 

Agriotes spp. (Coleoptera: Elateridae); Epicometis hirta (Poda) (Coleoptera: 

Scarabaeidae); Aphis gossypii Glover., Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer)  

(Homoptera: Aphididae); Hyles hippophaes (Esper, [1789]), Laothoe populi (Linnaeus, 

1758), Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758), Hyles livornica (Esper, [1780]), 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus,1758), Proserpinus proserpinus (Pallas,1772), 
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Sphinx ligustri Linnaeus, 1758), Smerinthus ocellatus (Linnaeus,1758) (Lepidoptera: 

Sphingidae); Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766), Agrotis segetum ([Denis & 

Schiffermüller],1775)), Agrochola lota (Clerck, 1759), Autographa gamma 

(Linnaeus,1758), Aedophron rhodites  Eversmann, 1851), Cucullia argentina 

(Fabricius, 1787), Chazaria incarnata (Freyer, 1838), Helicoverpa armigera (Hübner, 

[1808]), Plusia festucae (Linnaeus, 1758), Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 

1775) (Lepidoptera: Noctuidae); Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758), 

(Lepidoptera: Arctiidae); Lasiocampa eversmanni (Kindermann, 1843), Malacosoma 

castrensis (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae); Lemonia balcanica Herrich-

Schäffer, [1843] (Lepidoptera: Lemoniidae); Cerura vinula (Linnaeus, 1758) 

(Lepidoptera: Notodontidae); Locusta migratoria L., Oedipoda schochi Sauss  

(Orthoptera: Acrididae), Calliptamus tenuicercis Tarb. (Orthoptera: Catantopidae), 

Melanogryllus desertus Pall. (Orthoptera: Gryllidae), Gryllotalpa gryllotalpa L. 

(Orthoptera: Gryllotalpidae), Thrips sp. (Thripidae) olmak üzere Kızılırmak havzası ve 

Merkez ilçe (Germece, Çivi)’de toplam 34 türün bulunduğu anlaşılmaktadır.  

 

Türlerin, çalışma alanına dağılımı bakımından ise en fazla türün Hacılar (33)’da 

bulunduğu, bunu sırasıyla Kahyalı (7), Karalı (7), Kemallı (6), Tımarlı (6), Karadayı 

(5), Halaçlı (5), Korçullu (4), Çatalçeşme (4), Saraycık (3), Çivi (2) ve Kızılırmak 

Meslek Yüksekokulu (KMYO) arazisi (2)  ve Germece (1) izlediği aynı çizelgeden 

anlaşılmaktadır. 

 

Elde edilen verieler birlikte değerlendirildiğinde arazi çalışmalarından elde edilen 10 

böcek türü içerisinde Çankırı (Kızılırmak) Karpuz ve Kavun ekim alanlarında 

Myiopardalis pardalina  (Bigot) (Diptera: Tripetidae)’nın Kavunun ana zararlısı 

olduğu; yukarıda sözü edilenlerden 10 tür (M. desertus, G. Gryllotalpa, Aphis gossypii, 

Myzus (Nectarosiphon) persicae, Agriotes spp., E. hirta, Agrotis ipsilon, Agrotis 

segetum, Thrips sp., M. pardalina) karpuz ve kavun bitkilerinde zararlı durumda 

bulunduğu anlaşılmıştır. Aynı çalışmada sözü edilen zararlı türlerin doğada bulunuş 

sürelerinin 2 ile 6 ay arasında değiştiği belirlenmiştir  (Çizelge 4.2).  
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Çizelge 4.2 Kızılırmak (Çankırı) kavun ekim alanlarında bulunan zararlı böcek türleri 
ve aylara göre dağılımı 

 
Böcekler O Ş M N M H T A E E K A 

 
Melanogryllus desertus       

 
      

Gryllotalpa gryllotalpa              

Aphis gossypii              

Myzus (Nectarosiphon) persicae             

Agriotes sp.             

Epicometis hirta             

Agrotis ipsilon              

Agrotis segetum               

Thrips sp.             

Myiopardalis pardalina               

 
 
Sonuç olarak çalışma alanında Diptera takımı Tripetidae (1); Coleoptera takımı 

Elateridae (1),  Scarabaeidae) (1); (Homoptera: takımı Aphididae (2)), Orthoptera 

takımı Acrididae (2), Catantopidae (1), Gryllidae (1), Gryllotalpidae) (1); Lepidoptera 

takımı Sphingidae familyası (8), Noctuidae (10), Arctiidae (1), Lasiocampidae (2), 

Lemoniidae (1), Notodontidae (1) , Thysanoptera takımı Thripidae (1) olmak üzere 

Çankırı (Kızılırmak) ve Merkez İlçe (Germece)’de toplam 34 böcek türünün bulunduğu 

anlaşılmıştır. Buna göre çalışma alanının tür bakımından oldukça zengin durumda 

bulunduğu yoğun ilaç baskısının mevcut dengeyi bozabileceğini; çok sayıdaki konukçu 

dizini dikkate alındığında  (EK Çizlege 1) zamanla tarımı yapılacak diğer tarım ürünleri 

için de zarar riski oluşturabilecek söylenebilir. 

 

Daha önce karpuz ve kavun bitkilerinde zararlı olduğu bildirilen 10 tür (M. desertus, G. 

gryllotalpa, Aphis gossypii, Myzus (Nectarosiphon) persicae, Agriotes spp., E. hirta, 

Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Thrips sp., M. pardalina) hakkında aynı sıraya göre, 

aşağıda ayrı ayrı bilgi verilmiştir.  
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4.2.1 Takım: Orthoptera  

4.2.1.1 Familya: Gryllidae 

4.2.1.1.1 Tür: Melanogryllus desertus Pall.    

 

 
(Şimşek 1988) 

Şekil 4.1 Melanogryllus desertus Pall. 

 
Orta büyüklükte olan bir Gryllidae türü olup Karaçekirge olarak ta tanınmaktadır (Şekil 

4.1). Vücut rengi parlak siyahtır. Tegmina kahverengi ve siyah karışımındadır. 

Kanatlardaki kahverengililik dişilerde, erkeklerden daha fazladır. Tegmina genellikle 

kısa olup erkekte abdomen'in yarısını biraz geçer, dişide ise hemen hemen abdome'in 

yarısına kadar ulaşır, kaidesinde açık renkli leke yoktur. Arka kanatlar gelişmemiş olup 

tegmina'dan çok daha kısadır. Anten’ler erkek ve dişide çok uzundur. Abdomen'in alt 

kısmı, arka femur'lar ve tibia'lar dik ve sık kıllarla örtülüdür. Arka femur'ların alt kısmı 

siyah olup bazen esmerimsi bir carina'ya sahiptir. Yapılan ölçümlere göre vücut 

uzunluğu 15.5 (14.2-16.9) mm, dişilerde ise 18.2 (16.5-22.0) mm'dir  (Şimşek 1988). 

 

Kızılırmak karpuz ve kavun ekilişlerinde yapılan gözlemlerde kara çekirgenin, tohum 

yatağı iyi hazırlanmamış kesekli tarlalarda (Şekil 4.2)  yoğun olarak bulunduğu ve 

keseklerin altına gizlendiği görülmüştür  (Şekil 4.3). Daha sonra yapılan kontrollerde, 

sulanan tarlalarda kesekler parçalandığında bu tarlaları terk ettikleri gözlenmiştir.  
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Kara çekirge ile danaburnu aynı dönemlerde kavun tarlalarında bulunarak bitkilerin kök 

boğazından keserek benzer zarar yaptıkları anlaşılmıştır. 

 

Kızılırmak (Kemallı)’da bir kavun tarlasında m2’de 8-10 adet Karaçekirge ergin 

yoğunluğu saptanmıştır. Yapılan gözlemlerde yeni çıkmakta olan kavun fidelerinin yer 

yer kuruduğu, kurayan bitkiler elle çekildiğinde bunların Karaçekirge tarafından 

kesildiği ve zararlının da fidenin dibinde bulunduğu (Şekil 4.4),  burası açılınca hızla 

uzaklaştığı, bazı tarlalarda yer yer bulunduğu (Şekil 4.5) görülmüştür. Kavun 

fidelerinde ağır zarar nedeniyle 27.04.2012 günü Karaçekirgeye karşı kepekli yemle 

ilaçlanmış, bu alanda 04.05.2012 günü yapılan kontrollerde zaralıların toprak yüzeyinde 

yer yer kitle halinde öldükleri (Şekil 4.6) gözlenmiş, yapılan kontrollarda canlı bireylere 

rastlanılmamıştır. Aynı gün yapılan kontrollarda sözü edilen tarlada kavun bitkilerinin 

fide döneminde bulunduğu ve tarlaya 5 kg/da dozda DAP gübresi de verildiği tespit 

edilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4.2 Tohum yatağının iyi hazırlanmadığı ve Melanogryllus desertus Pall.’un yoğun  
                olarak bulunduğu tarlanın görünüşü. 
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Şekil 4.3 Tohum yatağının iyi hazırlanmayan tarlalarda toprak keseklerinin arasında  
                veya altında bulunan Melanogryllus desertus Pall. ergini 
 
 

 
 
Şekil 4.4 Melanogryllus desertus Pall.  erginlerinin kesmiş olduğu kavun fidesinin  
               dibindeki görünüşü 
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Şekil 4.5 İlaçlanmamış tarlada Melanogryllus desertus Pall. erginlerinin durumu 
 
 

 
 
Şekil 4.6 İlaçlı yem uygulamasından sonra kavun tarlasında kitle halinde ölmüş 

Melanogryllus desertus Pall. erginlerinin görünüşü 
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Lodos (1975), bu türün Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Sibiryanın güney kesimleri ile 

Orta Asya'ya kadar olan alanda bulunduğunu, yurdumuzun hemen hemen her tarafında 

görülürse de en çok Batı ve Orta Anadolu Bölgelerinde yaygın görüldüğünü 

bildirmektedir. 

 

Karabağ vd. (1971, 1974, 1980)'a göre bu tür, yurdumuzda Kırklareli, İzmit, Ankara, 

Konya, Niğde, Adana, Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Edirne, Bursa, Balıkesir ve Afyon 

illerinde bulunmaktadır. 

 

M. desertus’un, sonbaharda kavunlarda, özellikle sulamanın yapıldığı tarlalarda 

bulunduğu gözlenmiştir. Erginler siyah veya kahverengi olup boyları 1,5-2,5 cm’dir. 

Erginler ve nimfler gelenllikle mevsim boyunca görülmesine karşın en ciddi zararı, 

doğrudan tohum ekilerek yetiştirilen kavunlarda yapmaktadır. Bu tür, yeni çıkan fideleri 

yiyerek kavun bitkilerine zarar verir. Sayıları çok fazla olduğunda, tarlanın büyük bir 

kesimini yok edebilirler. Pamuk veya çeltik tarlalarına yakın olarak karpuz veya kavun 

tarımı yapılan tarlalara ağustos ve eylül aylarında geçtikleri gözlenmiştir. 

 

M. desertus‘un Kızılırmak havzasında yayılış alanı Çizelge 4.3’te verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde M. desertus’un Karadayı, Çatalelme, Hacılar Tımarlı, Kâhyalı, Karalı, 

Saraycık, Halaçlı, Kemallı ve Korçullu ‘da karpuz ve kavun ekim alanlarında bitkilerin 

3-5 yapraklı fide döneminde bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 4.3 Çankırı (Kızılırmak)’da Melanogryllus desertus Pall.‘un tespit tarihleri,  
                    bulunduğu yerler ve gözlemler 
 
Tarih  Yer Konukçu Gözlem 
20.05.2011 Karadayı, 

Çatalelme, 
Hacılar Tımarlı, 
Kâhyalı, Karalı 

Karpuz ve Kavun Bitkiler 3-5 yapraklı fide döneminde 
M.grillus nimf döneminde 

03.06.2011 Saraycık, 
Halaçlı, Kemallı  
Korçullu    

Karpuz ve Kavun Çiçek, kol atma ve sülük çıkarma 
döneminde 
M.grillus nimf döneminde 

10 .7-1.8.2011 Karadayı, 
Çatalelme, 
Hacılar Tımarlı 

Karpuz ve Kavun Yumruk büyüklüğündeki kavun 
M.grillus ergin döneminde 

5.8-20.8. 2011 Halaçlı, Kemallı  
Korçullu    

Karpuz ve Kavun Hasat olgunluğunda 
M.grillus ergin döneminde 

4.5.2012 Hacılar, 
Kemallı 

Kavun tarlası  Kavun bitkisi fide döneminde, M.grillus 
ergin döneminde olup talada keseklerin 
altında gizleniyor veya tarlada geziniyor, bir 
adet saptandı. 

4.5.2012 Kemallı  Kavun tarlası Kavun bitkisi fide döneminde, M.grillus 
ergin döneminde olup talada keseklerin 
altında gizleniyor veya tarlada geziniyor, 
m2’de 8-10 birey vardı. Bu tala kepekli 
yemle ilaçlatıldı. 

16.05.2012 Halaçlı, Kemallı  
Korçullu    

Kavun tarlası 3-5 yapraklı fide döneminde 

08.06.2012 Kızılırmak 
Meslek Yüksek 
Okulu Arazisi  
(KMYO)   

Kavun tarlası    Kol atma ve çiçeklenme dönemi 
başlangıcı  

 

Bu tür polifag bir zararlıdır. Kültür bitkilerinde meydana gelen önemli zararlar 

İlkbaharda, son devredeki nimfler ve genç erginler tarafından yapılır. İlkbaharda 

havaların ısınması ile kışlaklardan kültür alanlarına geçen son devredeki nimfler ve yeni 

nesil erginleri obur bir şekilde beslenirler. Çeltik tavalarının kenarları, mer'alardaki su 

birikintilerinin çevresi, bu türün bol bulunduğu ve uygun olan yaşam yerleridir 

(Gümüşsuyu 1973, 1981). Bitkilerin hem toprak altı hem de toprak üstü kısımlarında 

zarar meydana getirirler. Özellikle genç bitkilerde zarar derecesi, çok yüksek olmaktadır 

(Lodos 1975). 

 

Fide döneminde bulunan mısır ve darı bitkileri M. desertus erginlerinden büyük ölçüde 

zarar görürler. Son dönem nimfleri ve genç erginler, ilk dönem nimflerinden daha 
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zararlıdır. Toprak içerisine giren Karaçekirgeler, yeni gelişmekte olan mısır ve darı 

bitkilerinin gövdelerinin içerisindeki öz kısmını; toprağın 1-5 cm. derinliğinden veya 

hemen toprak yüzeyinden yemek suretiyle kuruttuğunu, ayrıca mısır ve darının genç 

yapraklarını kenardan ana damara doğru oburca yiyerek zarar yaptığı bildirmişir 

(Şimşek 1988). 

 

Bu çalışmada M. desertus'un Kızılırmak nehir yatağında bulunan bazı karpuz ve kavun 

ekim alanlarında (Karadayı, Hacılar, Çatalelma)  saptanmıştır. Yapılan gözlemlerde fide 

döneminde bulunan karpuz ve kavun bitkilerine zarar verdiği anlaşılmıştır. M. 

desertus'un Çankırı’da bulunduğuna dair bir kayda rastlanılmamıştır.  

4.2.2 Familya: Gryllotalpidae 

4.2.2.1 Tür: Gryllotalpa gryllotalpa L. 

 
 

Şekil 4.7 Gryllotalpa gryllotalpa L. ergini 
 

 

Memleketimizde "Danaburnu" olarak bilinen bu böceğin genel rengi kahve veya koyu 

kahverengidir (Şekil 4.7). Vücudun alt kısmı sarımsı renktedir. Pronotum büyük ve iyi 
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gelişmiş olup üzeri kırmızı kahverengi kadife gibi parlak tüylerle kaplıdır. Baş, 

protonum'un altına gizlenmiş vaziyettedir. Petek gözler arasında 2 adet nokta göz 

bulunmaktadır. Kıl biçimindeki olan anten'ler 120 segment'ten oluşmuştur. Tegmina 

yuvarlakça, saydam ve esmer renkte, damarları koyu kahve renkli ve belirgin olup meso 

ve methothorax'ı örterek abdomen'in üçüncü segment'ine kadar ulaşabilir. Arka kanatlar 

tegmina'dan uzun ve şeffaf, koyu ve açık kahverenkli, vücut boyunca uzanarak 

yelpazeyi andırır ve uçları kuyruk gibi görünür. Arka tibia'ların içüst kısımları az çok 

belirli aralarla sıralanmış 4 veya 5 adet diş veya diken mevcuttur. Ön bacaklar kısa, 

geniş ve yassılaşarak toprağı kazabilecek şekilde gelişmiştir. Üzeri kırmızı kahverengi 

yumuşak tüylerle kaplı olan bu bacaklar, kazıcı bacağa güzel bir örnek teşkil ederek 

karakteristik bir yapı gösterir. Yapılan ölçümlere göre vücut uzunluğu 47.7 (44.0-52.2) 

mm'dir (Şimşek 1988). 

 

Bütün Avrupa, Rusya, Batı Asya, Java, Formaza, Çin, Avusturalya ve Ekvator'dan 

Kuzey Afrika'ya kadar yayılmıştır (Rıvnay 1962; Lodos 1975). Yurdumuzun ise hemen 

hemen her yöresinde bulunur (Bodenheimer 1958; Lodos 1975). Şimşek  (1988), 

Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ illeri mısır ekim alanlarında bulunduğunu bildirmiştir. 

 

Omnivor bir tür olan G. gryllotalpa toprak içerisinde bulunan böcekleri yerse de, 

genellikle bitkilerin köklerinde ve yumrularında da zarar yapar. Mısırda primer zararlı 

olan danaburnu, ekonomik önemi olan birçok bitki türüne zararlı olup, özellikle 

çimlenme döneminde hububatlarda değişik oranlarda kayıplara neden olur (Lodos 

1982). Toprak altındaki sap kısımlarını ve kökleri tercih eder, gelişmekte olan bitkilerin 

kök kısımlarının hemen üzerinde delmek suretiyle onların kurumalarına neden olur. 

Fide dönemindeki mısır bitkilerinin toprak yüzeyine yakın gövde kısımlarını yiyerek 

incelmesine sebep olduğu , "kurtboğaz" zararını andırarak önce orta sap kısmı kurur. 

Daha sonra zarar gören bu kısımlardan bitkinin devrilip kuruması sonucu tarlada boş 

alanlar görüldüğü, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ illeri mısır ekim alanlarında % 8-12 

arasında zarara neden olduğu belirlenmiştir (Şimşek 1988). 
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G. gryllotalpa’nın geç ilkbahar ekimlerinde ve asıl plantasyon mevsiminde Haziran’dan 

Eylül’e kadar nadiren zararlı olduğu, genç fidelere veya yeni ekilmiş karpuz ve kavun 

fidelerinin köklerine zarar verdiği gözlenmiştir. 

 

Yapılan bu çalışmada G. gryllotalpa’nın kıraç alanlarda yetiştirilen karpuz ve kavun 

ekim alanlarında bulunmamasına karşın Kızılırmak nehri vadisinde taban suyunun 

yüksek olduğu sulanan alanlarda ve genellikle sebze ekilişlerine yakın, kumlu-killi ve 

hafif topraklara sahip bazı yörelerde bulunduğu (Çizelge 4.4), sözü edilen bitkilerin fide 

döneminde yer yer zarar verdiği belirlenmiştir.  G. gryllotalpa’nın, genç karpuz ve 

kavun fidelerine veya yeni ekilmiş kavun fidelerinin köklerine zarar verdiği gözlenmiştir. 

 
Çizelge 4.4 Gryllotalpa gryllotalpa L.’nun tespit tarihleri, bulunduğu yerler ve 

gözlemler 
 
Tarih  Yer Konukçu Gözlem 
20.05.2011 Hacılar Karpuz ve Kavun Bitkiler 3-5 yapraklı fide döneminde 

G. gryllotalpa ergin döneminde 
03.06.2011 Kahyalı  Karpuz ve Kavun Çiçek, kol atma ve sülük çıkarma 

döneminde 
10 .7-1.8.2011 Karadayı, 

Çatalelme, 
Hacılar Tımarlı 

Karpuz ve Kavun Yumruk büyüklüğündeki kavun 
G. gryllotalpa ergin döneminde 

5.8-20.8. 2011 Halaçlı, 
Kemallı  
Korçullu    

Karpuz ve Kavun Hasat olgunluğunda 
G. gryllotalpa ergin döneminde 

22.05.2012 Hacılar Karpuz ve Kavun Bitkiler 3-5 yapraklı fide döneminde 
G. gryllotalpa ergin döneminde 

03.06.2012 Kahyalı  Karpuz ve Kavun Bitkiler 3-5 yapraklı fide döneminde 
döneminde 

 

4.2.3 Takım: Hemiptera  

4.2.3.1 Familya: Aphididae 

4.2.3.1.1 Tür: Aphis gossypii Glover.  

Cotton veya melon aphid olarak da bilinen Aphis gossypii Glover (Hemiptera: 

Aphididae); 600’den fazla konukçu bitkiye sahip kozmopolitan (yaygın) bir türdür 

(Şekil 4.8). Bu böcek, kavun ve kültürü yapılan diğer Cucurbitaceae familyası dahil, 
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50’den fazla bitki virüsünün vektörü durumundadır (Blackman ve Eastop 1984; Ebert 

ve Cartwright 1997). 

Kavun afidi (Aphis gossypii), Delaware (ABD)’de yetiştirilen karpuzlara saldıran baskın 

afit türüdür. Kanatlı formların, Mayıs ayı sonunda tarlalara uçmasıyla birlikte salgınlar 

başlar. Bu zararlılar başta yaprakların alt kısımlarında beslenmek suretiyle yaprakların 

kıvrılmasına, solmasına ve bitkilerin gelişiminin engellenmesine,  meyvenin kalite ve 

miktarında azalmasına neden olur. Beslenme zararına ilave olarak, kavun afidi salatalık 

mozaik virüsünün başlıca vektörlerinden biridir (Anonymus 2007a). 
 

 
(Şimşek 1988) 

 
Şekil 4.8 Aphis gossypii Glover 

a) Anten,  b) Cauda, c) Corniculus. 
 

 
Kavun afidi (Aphis gossypii) diğer adıyla pamuk afidi küçük koyu renkli bir tür olup 

rengi sarı ila siyah arası değişir. Kanatlı erginler yaklaşık 1.5 mm uzunlukta olup 

kanatsız olgun form kadar güçlü değildir (Şekil 4.8). Kavun afidi küme haldeki 

kolonilerde gelişmekte ve esasen yaprakların alt yüzeylerine dağılmaktadır. Bu afit türü 

serin ilkbahar aylarında daha yoğun olarak görülmekle birlikte, M. persicae’nın aksine, 

kavun afitleri havanın sıcak olduğu zamanlarda da kavunlara bulaşmaktadır. 

Partenogenetik olarak çoğalmakta ve ideal gelişme koşullarında oldukça hızlı 

gelişmektedir.  



 

 63

Ülkemizde A. gossypii ile ilgili ilk kayıt 1937 yılında Ege bölgesinde Euphorbia sp., 

Hibiscus esculentus, Rhamnus sp., Cifrus sinensis üzerinden yapılmıştır (İyriboz 1937). 

Türkiye'de hemen hemen bütün bölgelerde bulunduğu bildirilmiştir. Adana, Amasya, 

Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli. 

Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, iğdir, İçel, İstanbul, İzmir, 

Kahramanmaraş, Kars, Konya, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve 

Van illerinde tespit edilmiştir (Düzgüneş vd. 1982; Tuatay 1993; Kaygın vd. 2008).  

 

Sözü edilen tür; subtropik veya mutedil iklimi olan ülkelerin çoğunda bulunur. Amerika 

Birleşik Devletleri, Meksika, Batı Hindistan, Brezilya, Japonya, Çin, Formosa, 

Hindistan, Java, Rusya, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye, Kıbrıs, İtalya, 

Fransa ve Fasda bulunmaktadır (Rıvnay 1962).  

 

A. gossypii yaklaşık olarak 50 kadar virüs hastalığının vektörü olduğu bilinmektedir. 

Bunlardan nonpersistent yolla muz mozaik virüsü, hıyar mozaik virüsü, patates acuba 

mozaik virüsü, bezelye mozaik virüsü, tütün yanıklık virüsü ve karpuz mozaik virüsü 

gibi virüsleri; persistent yolla ise bezelye enasyon mozaik virüsü, zambak rozet virüsü 

ve zambak simptomsuz virüsü gibi bitki virüslerini nakledebilmektedir (Kennedy vd. 

1962).  

 

Kavun afitleri (A. gossypii) de  M. persicae’ya benzer şekilde, bir çok hastalığın vektörü 

olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, beslenme yoluyla kavunlara zarar da verebilirler. 

Gelişmekte olan kolların terminal büyüme noktalarında kümelendikleri genç bitkilerde, 

yaprakları kıvırıp şeklini bozarak, büyümeyi yavaşlatabildiği gibi bazı tarlalalrda 

Karpuz ve Kavun bitkilerini tamamen öldürdükleri görülmüştür.  

 

Çanakçıoğlu  (1975), Bodenheimer ve Swirsi’ye aften bildirdiğine göre bu tür, yöresel 

iklime göre çok sayıdaki tarlalarda ve yaprakların altında kavun ve karpuzlarda aniden 

ortaya çıkmakta kısa zamanda mücadelesi yapılmazsa ürün bir hafta içerisinde tahrib 

edilmektedir. Bu durum, çalışma sonuçlarımızla da paralellik göstermektedir. 
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Bu çalışmada A. gossypii’nin yayılış alanı Çizelge 4.5’te verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde A. gossypii’nin Kızılırmak’da Hacılar, Karalı, Kayhyalı ve Kemallı 

köyleri Kavun ekim alanlarında saptanmış olup mevsimin başında (kol atma 

döneminde) ve hasat sırasında meyve ve yapraklarda görüldüğü anlaşılmaktadır.  Ancak 

ekonomik anlamda zararlı olmadığı saptanmıştır. Yapılan literatür taramalarında A. 

gossypii’nin Kızılırmak (Çankırı)’da bulunduğuna dair bir kayda rastlanılmamıştır 

 

Çizelge 4.5 Çankırı (Kızılırmak)’da Aphis gossypii Glover’nin tespit tarihleri,  
                    bulunduğu yerler ve gözlemler 
 
Tarih  Yer Konukçu Gözlem 
27.05. 2011 Kızılırmak’da Hacılar, 

Karalı, Kayhyalı ve Kemallı 
Kavun  Bitki 3-5 yapraklı fide 

döneminde 
10.06.2011 Kızılırmak’da Hacılar, 

Karalı, Kayhyalı ve Kemallı 
Kavun  Bitki 3-5 yapraklı fide 

döneminde 
10 .7.2011 Kızılırmak’da Hacılar, 

Karalı, Kayhyalı ve Kemallı 
Karpuz ve Kavun  Yumruk büyüklüğündeki 

kavun 
1.8.2011 Kızılırmak’da Hacılar, 

Karalı, Kayhyalı 
Karpuz ve Kavun Hasat döneminde 

19.8.2011 Karalı, Kavun ve yabancıotlar Hasat döneminde 
 

Bu çalışmada A. gossypii'nin Kızılırmak’da Hacılar, Karalı, Kayhyalı ve Kemallı 

köyleri kavun ekim alanlarında saptanmış olup mevsimin başında (kol atma döneminde) 

ve hasat sırasında meyve (Şekil  4.9)  ve yapraklarda   görülmüştür.  

 

Yapılan literatür taramalarında A. gossypii’nin Kızılırmak’da bulunduğuna ve zararına 

dair bir kayda rastlanılmamıştır. Ancak, Cucurbitaceae bitkileri, konukçuları arsında 

bulunması ve bölge faunasını yansıtması bakımından verilmesinde yarar görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 4.9 Aphis gossypii Glover’nin mevsin sonunda kavun bitkileri üzerindeki zararı 
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Polifag bir zararlı olup pamuk, tütün, çeltik, hububat, patlıcan, bamya, biber, kabak, 

hıyar, fasulye, karpuz, kavun, patates gibi kültür bitkilerinin yanısıra bazı yabancıotlar, 

darı, akkazayağı, köpük üzümü, horozibiği ve kamışta da hayatını sürdürür 

(Anonymous 1995). 

 

Bu çalışmada bu türün konukçuları olarak Amaranthus sp., Capsella bursa-pastoris, 

Malus communis, Cucurbita pepo, Ficus carica, Gossypium sp., Polygonum sp., 

Capsicum annum, Citrillus vulgaris, Cucumis melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, 

Hibiscus esculentus, Solanum melongena, Mentha piperita ve Tribulus terrestris olarak 

belirlenmiştir (Ölmez 2000). 

 

Bir başka çalışmada, A. gossypii’nin polifag bir tür olup Cucurbitaceae familyası 

bitkilerinin tamamının konukçu bitkileri arasında olduğu bildirilmiştir  (Toros vd. 

2002). Yapılan çalışmadan elde edilen bulgular da edebiyat bildirişleriyle aynı paralelde 

olduğu anlaşılmaktadır.  
 

4.2.3.1.2 Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer) 

Afitler kavunlara beslenme yoluyla zararlı olabildiği gibi viral hastalıkların da vektörüdür. 

Erken ekimlerde Myzus persicae önemli bir zararlı olabilir. Geç ekimlerde ise Aphis 

gossypii önemli bir zararlıdır (Anonymus 2003a). 

 

M. persicae tüm güneybatıda bulunmakta olup oldukça geniş bir konukçu dizisine 

sahiptir. M. persicae genellikle ilkbahar kavunlarının bir zararlısı olarak kabul edilir. 

Kanatlı ergin döneminde virüs hastalıklarının vektörü olduğundan, zararlının bu dönemi 

büyük öneme sahiptir. Kanatlı erginlerin siyah/kahverengi başı ve thorax’ı vardır. 

Abdomenleri açık yeşil veya kırmızı/kahverengi benekli kırmızı renktedir. Pek çok 

afitin her antenin tabanında tuberkül denen bir çıkıntı vardır. Kanatsız erginler açık yeşil 

veya kırmızı renkte olup aynı anten çıkıntılarına sahiptir (Şekil 4.10). Nimfler, kanatsız 

erginlerin ufak hali gibi görünür.  
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(a) 
 

(b) 

 
Şekil 4.10.a Myzus persicae (Sulzer) ’nın ergini, b. bitkide beslenmesi 

 
 

Kış mevsimi sert çekirdekli meyve ağaçlarında (öncelikle şeftali), yumurta döneminde 

geçirir. İlkbaharda çıkan yaprakbitleri kanatsızdır ve bir kaç döl meydana getirdikleri 

konukçu bitki üzerinde, döllemesiz olarak ürerler. Kanatlı bireyler oluştuktan sonra 

büyük bir bölümü yazlık konukçularına göçer, kışlık konukçularından ayrılmaları 

haziran ayı sonuna kadar devam eder. Yaz dişileri olarak da tanımlanan bu yaprak 

bitleri, yaz boyuncu yeni konukçuları üzerinde yaşamlarını sürdürürler. Kanatlı ve 

çoğunluğu kanatsız formlardan oluşurlar. Erkek fertler olmadığından döllemsiz olarak 

ve canlı yavru doğurarak ürerler, kısa bir gelişme dönemine ve buna bağlı olarak da 

fazla döl sayısına sahiptirler. Uygun koşullarda bir dişi 60 kadar yavru 

doğurabilmektedir. Genel olarak fazla sıcak olmayan rutubetli yaz aylarında üremeleri 

hızla devam eder. Sonbaharda kanatlı formlar kışlık konukçularına geri dönerek 

yumurta bırakacak dişileri doğururular. Yumurta bırakan dişiler kanatsızdır. Yazlık 

konukçularından gelen erkek formlarla çiftleştikten sonra döllemli yumurtalarını 

tomurcukların dibine veya yakınına bırakırlar. Döllemesiz yumurtaların kabukları 

buruşur ve canlılıkları kaybolur (Anonymus 1995). 
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M. persicae’den kaynaklanan başlıca zararı, virüs taşımasından ilerigelmektedir. Karpuz 

mozaik virüsü, Zucchini sarı mozaik virüsü, papapya halkabeneği virüsü kavunlara 

başta M. persicae tarafından bulaştırılmaktadır. Virüsün bir kavun tarlasına 

bulaştırılması ilkbaharda kanatlı formların uçuşundan kaynaklanmaktadır. İlkbaharda 

çevredeki tarlalardan, yabancıotlardan çokça sayıca kavun tarlalarına giden M. persicae 

erginleri virüsü taşır. Afitler, beslenmek üzere bitkiden bitkiye geçtiğinden dolayı tarla 

içerisinde yayıldığı görülür. Bu virüslerin insidansı (görülme sıklığı) kavun hasılatında 

ciddi azalmaya neden olur ve şiddetli virüs bulaşması ürünün tamamıyla 

kaybedilmesine yol açabilir. M. persicae ve bulaştırdığı virüslerin insidansı, sonbaharda 

ekilen kavunlarda düşük düzeyde kalır. M. persicae’nın bitkiler üzerinde yoğun 

kolonizasyonu sonucunda bitkilerin özsuyunun alınması sonucunu doğurmasına karşın, 

bu afit türün ekonokik düzeyde ürün kayıplara neden olduğu popülasyon yoğunluğuna 

nadiren ulaşır (Palumbo ve Kerns 2009). Avrupa, İspanya, Yunanistan, Slovenya, 

Afrika, Kuzey Amerika, Arjantin, Venezüella, Asya, Güney ve Batı Avustralya, 

Tasmanya, Yeni Zelanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Tunus, Pakistan, Irak, 

İsrail ve Lübnan'da bulunduğu bildirilmiştir (Bodenheimer ve Swirski 1957; Tuatay 

1991; Duran vd. 1994; Irshad 2001; Kocadal 2006; Tsitsipis vd. 2007; Kos vd. 2008).  

 

M. persicae'ye ait ülkemizdeki ilk kayıt 1938 yılında Ankara'da Spinacia oleracae 

üzerinden yapılmıştır (Bodenheimer ve Swirski 1957). Ülkemizde zararlıya Adana, 

Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, 

Eskişehir, Giresun, İsparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, 

Konya, Manisa, Muş, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, 

Trabzon, Tunceli ve Uşak illerinde rastlanılmıştır (Düzgüneş vd. 1982; Tuatay 1991; 

Önuçar ve Ulu 1992; Kıran 1994; Çobanoğlu 2000; Ölmez 2000; Toros vd. 2002; Aslan 

2002; Aslan 2004; Ayyıldız ve Atlıhan 2006; Kaygın vd. 2009).  

 

Bu çalışmada M. persicae’nın yayılış alanı Çizelge 4.6’da verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde M. persicae’nın Kızılırmak’da Hacılar, Karalı, Kayhyalı ve Kemallı 

köyleri kavun ekim alanlarında saptanmış olup mevsimin başında (kol atma döneminde) 

ve hasat sırasında meyve ve yapraklarda görüldüğü anlaşılmaktadır.  Ancak ekonomik 

anlamda zararlı olmadığı saptanmıştır. Yapılan literatür taramalarında M. persicae’nın 
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Kızılırmak havzasında bulunduğuna dair bir kayda rastlanılmamıştır. Ancak 

Cucurbitaceae bitkileri, konukçuları arsında bulunması ve bölge faunasını yansıtması 

bakımından verilmesinde yarar görülmüştür. 

 

Çizelge 4.6 Çankırı (Kızılırmak)’da Myzus persicae (Sulzer) ’nın tespit tarihleri, 
                    bulunduğu yerler ve gözlemler 
 

Tarih Yer Konukçu Gözlem 
06.05. 2011 Hacılar, Karalı, Kayhyalı ve 

Kemallı 
Kavun  Kolatma ve sülük dnemi 

27.05. 2011 Hacılar, Karalı, Kayhyalı ve 
Kemallı 

Kavun Meyve döneminde 

10.06.2011 Hacılar, Karalı, Kayhyalı ve 
Kemallı 

Kavun Hasat başlangıcı 

24.06.2011 Hacılar, Karalı, Kayhyalı ve 
Kemallı 

Kavun Hasat ediliyor  

10 .7.2011 Karalı, Kayhyalı ve Kemallı Karpuz ve Kavun  Yumruk büyüklüğündeki kavun 
1.8.2011 Hacılar, Karalı, Kayhyalı Karpuz ve Kavun Hasat döneminde 

 

Bir başka çalışmada, M. persicae’nın polifag bir tür olup İsrail'de Cucurbitaceae 

familyası bitkilerinin konukçusu arasında olduğu 34 familyaya bağlı 80'den fazla bitki 

türünde beslendiği belirtilmiştir (Avidov and Harpaz 1969). Yapılan çalışmada n elde 

edilen bulgular da literatür bildirişleriyle aynı paralelde olduğu anlaşılmaktadır 

 

Virüs Nakli: Bu türün persistent ve nonpersistent yolla 100'den fazla bitki virüs 

hastalığını nakledebildiği belirtilmektedir. Bunlardan özellikle ekonomik zarar 

oluşturan patates ve tütün virüslerini nakletmesi ile önem kazanmaktadır. Polifag bir tür 

olan M. persiace'nin persistent yolla naklettiği virüslere tütün yaprak bükülme virüsü, 

domates sarı ağ virüsü, nonpersistent yolla naklettiği virüslerden ise patates acuba 

mozaik virüsü, patates A virüsü, patates Y virüsü ve tütün solgunluk virüsünü taşıdığı 

ortaya konulmuştur (Kennedy vd. 1962). 

 

Elde edilen bulgular birlikte değerlendiğinde M. persicae ve A. gossypii gibi iki afit 

türünün tarlalardaki karpuz ve kavun bitkilerine bulaştığı; bunlardan sırasıyla 

birincisinin mevsim başında, ikincisinin ise mevsim sonunda ortaya çıktığı saptanmıştır. 

Afitlerin bitkilere verdiği başlıca zarar; yeni gelişen dokulara zarar verip zayıflatan, 

genç dokularda beslenen kolonilerin beslenmesi sonucu meydana geldiği; zarar 
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genellikle karpuz ve kavunun kol atmaya başlamasından sonra belirginleştiği; kloroza 

ve yaprakların şeklinin bozulmasına, bitkilerin solmasına ve bodur kalmasına neden 

olduğu; ağır bulaşmaların meydana geldiği hallerde yaprak ve meyvelerin ağır zarar 

görerek tarlanın adeta çöktüğü (Şekil 4.11) gözlenmiştir. 

 
 
 

 
 
Şekil 4.11 Myzus persicae (Sulzer) ’nın zararı sonucu kavun tarlasının görünüşü. 
 

4.2.4 Takım: Coleoptera  

4.2.4.1 Familya: Elateridae   

4.2.4.1.1 Tür: Agriotes sp. 

Bazı Elateridae (Agriotes spp.) larvaları tarladaki cucurbitlerin köklerine ve kök 

boğazlarına zarar verir (Şekil 4.12). Bunlar sararır ve genç bitkiler ölür. Telkurtlarının 

gelişmesi 3-5 yıl sürmekle birlikte değişik yaşlardaki ergin ve larvalar birlikte bulunur. 

Beyaz kurtların gelişmesi 2-3 yıl alır ve genellikle eş zamanlıdır. En ciddi zarar, ergin 

uçuşunun meydana geldiği üçüncü yılda meydana gelir (Anonymous, 2004). 
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Telkurtları, cucurbitlerin tamamına zarar vermektedrir (Anonymous 2004). Dünya 

yüzeyinde 7000 türü bilinen oldukça büyük bir familyadır. En karakteristik özelliği,  bu 

böceklerin erginlerinin sırt üstü yere bırakıldıklarında sıçramalarıdır. Erginlerin 

antenleri dişildir. Larvaları uzun silindir şeklinde derileri oldukça sert ve üzeri parlaktır. 

Bu bakımdan Telkurtları  ismini almıştır. Pek çok bitkilerde başlıca buğday, arpa ile 

diğer Graminae'ler, pamuk patates, pancar v.s gibi bitkilerin köklerinde  zarar yaparlar . 

Erginleri bitkilerin taze aksamını yemek suretiyle suretiyle zarar yaparsa da, bu şekilde 

yaptığı zararı önemli değildir (Lodos 1964). 

  

Agriotes lineatus L. ergini 10 mm boydadır. Elytra sık gri tüylerle kaplıdır. Renk 

sarımtrak kahverengidir. Antenler ve bacaklar kırmızıdır. Boyun plakasının eni boyuna 

eşittir. Her bir kanat üzerinde siyah noktaların oluşturduğu ve kanat boyunca uzanan 

dört adet çizgi bulunur (Şekil 4.12). 

 

Yumurta 0.5 mm uzunluğunda oval ve beyaz renktedir. Larva 22 mm kadar 

uzunluktadır. Vücudun 2/3'ü silindir şeklinde olup, koni şeklinde son bulur. Renk 

kırmızı-zımtrak kahverengidir. Zararlı yumurtalarını ekili tarla veya otlu topraklara 

bırakır. Erginler Mayıs sonlarına doğru tarlalarda görülür. 

 

Telkurtları kışı toprağın 10 – 20 cm derinliğinde otların diplerinde ergin olarak geçirir. 

Erginler Mayıs ayı içinde toprak yüzeyine çıkarlar ve çiçeklerin polen tozlarıyla 

beslenirler. Gece uçar ve ışığa gelirler. Ergin dişiler haziran ayı içinde 100 - 300 olan 

yumurtalarını 5 - 20 adetlik gruplar halinde humuslu ve kumsal toprakların 1 - 2 cm 

derinliğine bitki köklerine yakın yerlere koyarlar. Bütün gelişme dönemlerinde yüksek 

neme gereksinme duyarlar. Larva uzun silindir. Ģenellikle, sert vücutlu ve parlak 

görünümde, kahverenginde veya kiremit rengindedir. Olgun larva 2-3 cm boyundadır. 

Önde üç çift bacağı vardır (Şekil 4.13). Kışı larva veya ergin halde toprak içinde 

geçirirler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte larvalar toprak yüzeyine yaklaşarak 

beslenirler. Larvalar kuraklığa karşı çok duyarlı olup ilk dönemde humus ile beslenirler 

daha sonra canlı bitki köklerine saldırırlar. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen 

zaman 3-5 yıldır (Anonymous 1995). 
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Agriotes obacurus L., Melanotus rupifes L., Agriotes sputator L. türleri bulunmasına 

karşın en önemlisi  Agriotes  lineatus L.’dur. A.  lineatus, Kuzey Afrika, Güney 

Amerika, Kafkasya, Türkistan ve yurdumuzda da yayılmış bir türdür. Erginleri koyu 

kahve renkte, 10-12 mm boyda bir böcektir. Erginler Mayıs sonlarına doğru tarlalarda 

görülür. Larvalar inkişafını 3-5 yılda tamamlar (Lodos, 1964). 

 

Larvalar yeni çıkmış etmiş fidelerin kök sistemini kemirir, bitkiler ölür. Pamuk 

tarlalarında Agrotis ile birlikte olduğunda ekonomik zarara neden olabilir. En fazla 

zararı 2. dönem larvaları yapar. Bugün Türkiye'nin tüm pamuk alanları için ekonomik 

bir zararlı değildir. Bu çalışmada fide döneminde karpuz ve kavun bitkilerinin kölerini 

kemirmek suretiyle zarar yaptığı ve fidelerin kuruduğu saptanmıştır (Şekil 4.14). 

Kızılırmak ilçesi çalışma alanının hemen hemen tamamında görülmesine karşın, 

yoğunluğunun ve zarar oranının çok düşük olduğu (%1’in altında) saptanmıştır.  Bu 

zararlının, Agrotis spp larvalarıyla birlikte aynı alanda bulunduğu belirlenmiştir. 

 

Agriotes spp’in yayılış alanı Çizelge 4.7’de verilmiştir. Zararlının Kızılırmak (Hacılar, 

Hallaçlı, Karalı, Tımarlı)’da ise karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunduğu sözü 

edilen Çizelgeden anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmada, karpuz ve kavunun fide 

dönemlerinde bitkileri kesererek yer yer boçlukların oluştuğu, buna karşın kol atma 

döneminde bu boşlukların doldurularak ekonomik düzeyde zararlı olmadığı 

belirlenmiştir. Ancak zararlının yayılış alanında yoğun olarak karpuz ve kavun tarımı 

yapıldığı dikkate alındığında Agriotes spp’nın potansiyel zararlı durumunda bulunduğu 

söylenebilir.  
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Çizelge 4.7 Çankırı (Kızılırmak)’da Agriotes sp.’in tespit tarihleri, bulunduğu yerler ve 
gözlemler 

 
Tarih  Yer Konukçu Gözlem 
27.05. 2011  
 

Hacılar, Hallaçlı, 
Karalı 

Karpuz, Kavun Bitki 3-5 yapraklı fide 
döneminde 

10.06.2011 Hallaçlı, Tımarlı Karpuz, Kavun Bitki 3-5 yapraklı fide 
döneminde 

10 .07.2011 Karalı, Kayhyalı ve 
Kemallı 

Karpuz ve Kavun  Yumruk büyüklüğündeki 
kavun 

01.08.2011 Hacılar, Karalı, 
Kayhyalı 

Karpuz ve Kavun Hasat döneminde 

25.08.2011 Hacılar, Karalı Karpuz ve Kavun Hasadın sonuna gelinmiş, bazı 
tarlalalr sürülüyor 

16.05.2012 Karalı, Kayhyalı ve 
Kemallı 

Karpuz ve Kavun  Kavun bitkileri 3-5 yapraklı 
fide döneminde 

25.05.2012 Karalı, Hacılar ve 
Kemallı 

Karpuz ve Kavun  Kavun bitkileri 3-5 yapraklı 
fide döneminde 

 

Pamuk ve patates başlıca konukçuları arasındadır. Bu çalışmada karpuz ve kavun 

bitkilerinde de zararlı olduğu ilk kez saptanmıştır. Bu nedenle, ayrıntılı olarak 

verilmesinde yarar görülmüştür. 

 
                                                               

Şekil 4.12 Agriotes sp’in ergini 
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(a) 

 
 

 
(b) 

 
Şekil 4.13. a. b. Agriotes sp’in son dönem larvaları 
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(a) 

 

(b) 

 

 

(c ) 
 

(d ) 

Şekil 4.14.a. b. c. d. Agriotes sp’in son dönem larvaları ve karpuz ile kavun            
fidelerindeki zarar durumu 
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4.2.4.2 Familya:  Scarabaeidae 

4.2.4.2.1 Tür: Epicometis hirta (Poda) 

 
Epicometis hirta (Poda) erginleri yaklaşık olarak 10 mm boyunda siyah mat renkli, 

vücutlarının üzeri sık ve oldukça uzun sarı tüylerle kapalı olup elytronlarının üzerinde 

beyaz lekeler bulunur. Larvaları manas tipindedir (Şekil  4.15). 

 

Kışı larva ve ergin döneminde toprakta geçirirler. İlkbaharda, meyve ağaçlarının ve 

diğer bitkilerin çiçek açma zamanında çıkan erginler, daha çok çiçekle beslenirler, 

yumurtalarını humusça zengin topraklara bırakırlar, 1-2 hafta sonra yumurtadan çıkan 

larvalar otların kökleri ile beslenirler. Gelişmesini tamamlayarak toprakta 6-9 hafta 

içinde oluşturdukları bir boşlukta pupa olurlar. Bu pupalardan çıkan erginler kışı 

toprakta geçirirler, ertesi yıl çıkarak çiçeklerde zarar yaparlar. Larvaların kuru toprakta 

gelişmeleri yavaş olup; 15 oC nin altındaki sıcaklıklarda larva gelişmesi tamamen durur. 

Erginleri günün güneşli saatlerinde çok hareketlidir. İlkbahar sonunda popülasyon en 

yüksek duruma gelir. Bazı bölgelerde Temmuz ortasına kadar uçuştukları görülür 

(Anonymous 1995). 
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Şekil 4.15 Epicometis hirta  (Poda) erginleri 
Polifag bir zararlıdır. Erginleri meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek açma 

zamanında çiçeklerin dişi, erkek organlarının pollen tozlarını, genç yaprak hatta 

tomurcuk ve meyveleri yiyerek çok zarar verirler. Larvaları meyve ağaçlarında önemli 

zarar meydana getirmez. Zararlı Orta Anadolu ve diğer bölgelerde bazı yıllar fazla 

görülmekte ve şikâyetlere neden olmaktadır. 

 

Konukçuları turunçgiller dahil pek çok meyve ağacı, ekinler, bağlar, süs bitkileri, bazı 

sebze ve yabancı otlardır. 

 

Karpuz, kavun ve buğday ekilmiş tarlaların kenarına atrap sallandığında 2011 yılında  

E. hirta’nın buralarda bulunduğu ve tarla içerisine geçmeyerek yabancıotları tercih 

ettiği (Şekil 4.16) ve kavun tarlası içerisinde bulunan ayçiçeklerinde yoğunlaşıp kavun 

bitkilerinin  çiçeklerine geçmediği gözlenmiştir (Şekil 4.17). Ancak E. hirta’nın 2012 

yılında Kızılırmak havzasında epidemi yaparak değişik meyvelerin çiçeklerinde ağır 

zarar neden oldukları ve kavun tarlalarına da geçerek bitkilerinin çiçeklerinde de zararlı 

olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.18-19). 

 

 

 
Şekil 4.16 Kızılırmak (Çankırı)’da tarla kenarlarındaki yabancıotlarda sallanan atrala  
                  yakalanan Epicometis hirta (Poda) ergini 
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(a) 

 
(b) 

 

Şekil 4.17. a. Çankırı (Merkez-Çivi köyü)’da kavun tarlası içerisinde ekilmiş    
                  ayçiçekleri, b. ayçiçeği tablası üzerinde beslenen Epicometis hirta  (Poda)  
                  erginleri. 
 
 

 
 
Şekil 4.18 Çankırı (Kızılırmak)’da kavun çiçeğinde  Epicometis hirta (Poda) ergininin  
                 beslenme  (solda) ve zarar durumu (sağda). 

 
 
 

 

Şekil 4.19 Çankırı (Kızılırmak)’da Epicometis hirta (Poda) ergininin beslenmesi  
                        sonucunda kavun çiçeklerindeki zararı 
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4.2.5 Takım: Lepidoptera  

Çalışma alanında saptanan böcek türlerine ait ayrıntılı bilgiler, yukarıdaki sıraya göre 

aşağıda verilmiştir. Lepidoptera takımına bağlı 23 tür EK Çizelge 1’de verilmiştir. 

Ancak bunlardan Noctuidae familyasına bağlı 2 tür [(Agrotis segetum ([Denis & 

Schiffermüller], Agrotis ipsilon (Hufnagel); Kızılırmak (Çankırı) karpuz ve kavunun  

fide döneminde  zararlı olduğu, ayrıca ışık tuzağında da yakalandığından  bunlar 

hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.  

 

4.2.5.1 Familya: Noctuidae  

4.2.5.1.1 Tür: Agrotis ipsilon (Hufnagel)  

Peridroma saucia ve Agrotis ipsilon Kaliforniya’daki kavun tarlalarında en yaygın 

olarak bulunan kesicikurt türleridir (LeBoeuf vd. 1999). Kesicikurtlar hem yeni oluşan 

hem de genç kavun bitkilerinin en önemli zararlılarındandır. Bunlar genellikle gece 

beslenir ve bitkinin toprağa yakın olan dokularını çiğneyerek bitki sayısını azaltır. 

(Anonymus 2003). 

 

ABD (Delaware)’de Agrotis ipsilon, Peridroma saucia ve Feltia subterranean önemli 

kesici kurtlardandır. Kesicikurtlar pekçok bitkilerde zaman zaman ortaya çıkan 

zararlılardandır. Çeşitli kesici kurt türü orta-Atlantik’te bulunabilir. Yumurtadan yeni 

çıkmış kesicikurt larvası toprak seviyesindeki genç bitkilerle beslenir ve sıklıkla 

gövdelere zarar verir. Sonraki kesicikurt generasyonları gelişmekte olan kavunlarda 

beslenir ve şiddetli hallerde meyve içinde bir tünel açarak meyvenin pazar değerini 

önmeli oranda düşürebilir. Kesicikurtlar, aktif olarak bitkileri kesiyorlarsa, dikimden 

sonra kontak ilaçlarla mücadele gerekebilir. Delaware’de karpuz tarlaları nadiren 

kesicikurtlara karşı ilaçlanmaktadır (Anonymus 2007a). Çankırı (Kızılırmak)’da yapmış 

olduğumuz çalışmada karpuz ve kavun tarlalarında A. ipsilon ile A. segetum türlerinin 

fide döneminde zararlı olduğu saptanmıştır. 
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Tüm kavunlar pek çok kesicikurt (Agrotis  spp.) larvalasının zararına karşı duyarlıdır. 

Kesici kurt erginleri orta boydaki kelebekler olup, genellikle kahverengi ya da gri 

renkte, üzerinde düzensiz benekler bulunmakta ve arka kanatları açık renktedir (Şekil 

4.20).  

 

A. ipsilon, koyu kahverengi ve siyah işaretleri olan soluk kahverengi ön kanatlara ve 

yarı saydam, kahverengi, gri-beyaz damarlanması olan arka kanatlara sahiptir. Arka 

kanatlarda, arka kanatların kenarları boyunca devam eden kalın koyu renkli bir çizgi 

bulunmaktadır (Şekil 4.20). 

 
 

Şekil 4.20 Agrotis ipsilon (Hufnagel) ergini 
 
 
Bu kelebeğin ismi, ön kanatlarındaki “Y” şeklinde siyah işaretten gelmekte olup bu 

işaret Yunan harflerinden ‘ipsilon’a benzerlik göstermektedir.  Bu kelebeğin kanat 

açıklığı 4-4.5 cm arasında değişmektedir.  

 

Yumurtalar açıldıktan sonra, genç larvalar yaprak yüzeyinde kısa bir süre beslenir. 

Ancak yaşlı larvalar toprağa düşerek bir galeri kazıp beslenmek üzere geceleri bu 

galerilerin içerisinden dışarı çıkar. Olgun larvalar güçlü, 2-2,5 cm uzunlukta olup 

benekli kahverengi veya gri deriye sahiptir. Larvalar rahatsız edildiklerinde kıvrılıp “C 

“harfi şekli aldığı gözlenmiştir (Şekil 4.21). Yaşlı larvalar, topraktaki çatlaklarda 

gizlenirken toprağın 3-10 cm derinliğine kadar küçük tüneller kazdıkları; bu tünellerden 

yalnızca hava karardıktan sonra, beslenmek amacıyla çıkarları; karpuz ve kavun 

fidelerinde daha zararlı oldukları saptanmıştır.   
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Şekil 4.21 Agrotis ipsilon (Hufnagel) larvası 

 
A. ipsilon’un Ülkemizde Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, 

Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, 

Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Nevşehir, Niğde, 

Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt ve Kırıkkale illerinde bulunduğu bilinmektedir 

(Koçak ve Kemal 2006). 

 

Dünyadaki yayılış alanları incelendiğinde Brezilya, İngiliz Adaları, Burma, Finlandiya, 

Almanya, Zimbabwe, Hong Kong, Hindistan, ABD, Hawaii, Malezya, Tayland, Fiji, 

Burma, Sri Lanka, Kanada, İspanya, Nijer gibi pek çok ülkede A.ipsilon’un zarar yaptığı 

söylenebilir (Anonymus 2012a). 

 

Dünyanın değişik ülkelerinde çok sayıda konukçuya sahip polifag olmasına karşın 

Benincasa hispida, Cucumis sativus, Cucurbita maxima, Cucurbita moschata, 

Cucurbita pepo (Cucurbitaceae) bitkilerine de zarar verdiği (Pospelov, 1989),  bazı 

kaynaklarda (Anonymous 2004) ise cucurbitlerin tamamına zarar verdiği 

bildirilmektedir. 

 

A. ipsilon, sebzelere, cucurbitaeae bitkilerine ve endüstriyel bitkilere zarar verir. En 

önemli zararını pamuk, yağlı tohumlar, mısır, tütün, ayçiçeği (Transkafkasya’da), 
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domates, şeker pancarı, patates (Ukrayna ve Belarus)’te yapar. Güney Sibirya’da ve 

Uzak Doğu’nun güney kesiminde bu zararlı sebzelere ve ayrıca orman ağaçlarının 

fidanlarına (çam, Akçaağaç, Mançurya dişbudağı ve fındık) zarar verir. Zararlının 

ekonomik eşiği 3-5 larva/m²’dir. (Dolzhenko 2004, Zakharenko et al. 1985). 
 

4.2.5.1.2 Tür: Agrotis segetum  (Den.&Schiff.)  

Ergin 35 – 40 mm kanat açıklığına sahip, siyahımsı kahverengi vücutlu bir kelebektir. 

Baş, göğüs ve karın üzerindeki kıllar grimsi kahverenklidir. Antenler dişilerde ip, 

erkeklerde ise çift taraflı tarak şeklindedir. Ön kanatlar grimsi kahverengi olup üzerinde 

üç leke bulunur. Bu lekelerden biri kanadın dip kısmında, diğeri dipteki lekenin biraz 

üzerinde, üçüncü de kanadın hemen hemen orta kısmında bulunan böbrek şeklinde bir 

lekedir. Lekelerin içleri açık kahverenkli kıllarla örtülmüş olup etrafları kahverengi 

çizgilidir. Arka kanatlar, grimsi beyaz renklidir (Şekil 4.22). Bu türü diğer Agrotis 

türlerinden ayıran başlıca özellik, oldukça soluk tondaki arka kanatlar, erkeklerdeki 

tamamen beyaz renkte olup dişilerde inci grisidir. Dişilerde kenarlara doğru kahverenkli 

gölgeler vardır (Anonymus 1995). 

 

Erginlerin Mayıs-Haziranda ve sonra Ağustos-Ekim aylarında uçtuğu, ışık 

tuzaklarındaki yakalanmalar ile araziden alınan larvalardan erginlerin elde edilmesiyle 

anlaşılmıştır. 
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Şekil 4.22 Agrotis segetum (Den.&Schiff.) ergini 
 

 

Şekil 4.23 Agrotis segetum (Den.&Schiff.)’un larvası  
 

A. segetum kışı larva olarak geçirir. Bu tür noctuidlerin en önemlilerinden birisidir. 

Larvaları genellikle gri renkte, bazen pembe lekeler bulunmaktadır (Şekil 4.23). 

Larvalar bitki köklerine ve bitkilerin çoğunda gövdenin alt kısımlarına saldırdığı 

görülmüştür.  
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A. segetum, geceleri hareket ederler. Tırtılların her biri bitkilerin toprak üstü kısımlarını 

yiyerek, köklerini ve alt yapraklarını yiyerek zarar yapar. Hemen her yerde bulunur. 

Zararları oldukça fazladır. Tırtılları 3-6 cm boyda, esmer renkli, vücutları az kıllı, tüylü 

ve şişmandır  (Şekil 4.23). Gündüzün bunlar zarar yaptıkları bitkilerin kökleri civarında 

kıvrık olarak bulunurlar. Türlerin çoğu kışı pupa halinde veya gelişmiş larva devresinde 

toprak içinde geçirir. Larvalar baharda gündüzün saklanır ve gece çıkarak beslenir. 

Türlere göre değişmekle birlikte Yılda 1-4 nesil verir (Lodos 1964).  

 

Diğer noctuid türlerde olduğu gibi A. segetum’a saldıran hastalıklar, predatörler ve 

parazitoitler esas olarak yumurta ve larva dönemlerinde etkili olmaktadır. Bununla 

birlikte etkili bir mücadele yöntemi ortaya koymazlar. Bulaşmalarla ilgili en önemli 

sorunlardan birisi larvaların nocturnal davranışları olup bu nedenle larvaların tespit 

edilmesi oldukça güç olmaktadır. Bu zararlı ile mücadelede, böceklerle beslenen fare, 

köstebek gibi hayvanlar çoğu çiftçi tarafından şüpheyle karşılanmakta ve ayrıca 

bunların sayıları da oldukça azdır (Anonymus 2012c). 

 

Zararlı Ege Bölgesi'nde susam ekimi yapılan hemen hemen her yerde yaygın 

durumdadır (Anonymous 1995). Yapılan çalışma sonucunda karpuz ve kavun ekim 

alanlarında saptanan türün Agrotis segetum Schiff olduğu saptanmış ve bu türün 

Çankırı’da bulunduğuna dair bir kayda rastlanılmamıştır. Yapılan literatür taramalarında 

Ülkemizde Agrotis segetum Schiff, A. exclamationis L., Triphena pronuba L. Barathra 

brassicae L., Polia oleracae L. türlerinin  bulunduğu anlaşılmıştır (Lodos 1964). 

 

A. segetum Avrupa’da oldukça yaygın bir tür olmakla birlikte Asya ve Afrika’da da 

bulunur. Uluslar arası fidan ticaret yoluyla yayılmış olması muhtemeldir (Anonymus 

2012c).  

 

A. segetum’un ülkemizde Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bitlis, Burdur, 

Bursa, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, 

Kars, Kayseri, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Van ve 

Kırıkkale illerinde tespit edildiği bilinmektedir (Koçak ve Kemal 2006). 
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Sözkonusu türün dünyadaki yayılış alanı dikkate alındığında Avusturya, İngiliz Adaları, 

Finlandiya, Zimbabwe, Finlandiya, Batı Malezya, Burma, İsrail, İspanya, Kenya, Java, 

Malawi, Endonezya, Hindistan, Doğu Afrika, Yugoslavya, Güney Afrika, Sri Lanka, 

Tayland gibi pek çok ülkede bulunmaktadır (Anonymus 2012b) 
 

A. segetum, polifag bir tür olup karpuz ve kavunun fide döneminde zararlı olduğu 

gözlenmiştir. 

 

Kızılırmak  (Hacılar)’da ışık tuzağında A. segetum’un yakalanmalarına ait bilgiler 

Çizelge 4.8’de, A. ipsilon’un Çizelge 4.9’da; Kızılırmak ilçesinin bazı köylerinde 

karpuz ve kavun tarlalarında Agrotis spp. larvalarının saptandığı yöreler ise Çizelge 

4.10’da verilmiştir.   

 

Çizelge 4.8 Kızılırmak (Hacılar)’da ’da Karpuz ve Kavun ekim alanlarında ışık 
tuzağında bulunan Agrotis segetum (Schiff.)’un yakalandığı tarih ve sayıları 

 
Yakalanma 

Tarihi 
Yakalanan kelebek 

sayısı (Adet) Gözlemler 

26.08.2011 2 Meyveler hasat olgunluğuna gelmiş, kavunlarda bulaşıklılık 
görülüyor. 

28.10.2011 1 Karpuz ve Kavunların hasat dönemi sona ermiş, bazı tarlalar 
sürülüyordu. 

 
 

Çizelge 4.8 incelendiğinde A. segetum erginlerinin yaklaşık 2 ay süre ile ışık tuzağında 

yakalandığı anlaşılmaktadır. 
 
Çizelge 4.9 Kızılırmak (Hacılar)’da ’da karpuz ve kavun ekim alanlarında ışık tuzağında 

bulunan Agrotis ipsilon (Hufnagel)’un yakalandığı tarih ve sayıları 
 
Yakalnma 
Tarihi  

Yakalanan kelebek 
sayısı (Adet) 

Gözlemler 

26.08.2011 1 Meyveler hasat olgunluğuna gelmiş, kavunlarda bulaşıklılık 
görülüyor. 

 
 
Çizelge 4.9 incelendiğinde A. ipsilon erginlerinin ışık tuzağında 26.08.2011 tarihinde ve 1 

adet olarak yakalanabildiği görülmektedir. 
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Çizelge 4.10 Kızılırmak ilçesinin bazı karpuz ve kavun ekim alanlarında yakalanan 
Agrotis ipsilon (Hufnagel)  ile Agrotis segetum  (Den.&Schiff.)  larvalarının 
bulunduğu tarih, yer, konukçuları ve gözlemler  

 
Tarih Yer Konukçu Gözlem 

27.05. 2011  
 

Hacılar, Tımarlı, Korçullu, 
Kemallı,  Karallı, Kahyalı, Çivi 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

Karpuz, 
Kavun 

Bitki 3-5 yapraklı fide döneminde Agrotis spp. 
larvası toprakta ve bitki kök civarında larva 
döneminde 

10.06.2011 Hallaçlı, Tımarlı Karpuz, 
Kavun 

Bitki 3-5 yapraklı fide döneminde Agrotis spp. 
larvası toprakta ve bitki kök civarında larva 
döneminde 

10 .7.2011 Karalı, Kayhyalı ve Kemallı Karpuz 
ve Kavun 

Karpuz ve Kavunlar Yumruk büyüklüğünde 
Agrotis spp. larvası toprakta ve bitki kök 
civarında larva döneminde  

21.7.2011  Hacılar, Tımarlı, Hallaçlı Karalı, 
Çivi, Kızılırmak Merkez 

Kavun, 
Karpuz, 
Patates 

Bitkiler 3-5 yapraklı fide döneminde olup  
zararlı genç larva döneminde 

1.8.2011 Hacılar, Karalı, Kayhyalı Karpuz 
ve Kavun 

Karpuz ve Kavun Hasat döneminde Agrotis spp. 
larvası toprakta pupa döneminde  

25.8.2011 Hacılar, Karalı Karpuz 
ve Kavun 

Hasadın sonuna gelinmiş, bazı tarlalalar 
sürülüyor. Agrotis spp. erginleri ışık tuzağında 
yakalanıyor 

26.9.2011 Hacılar, Tımarlı, Hallaçlı Karalı, 
Çivi, Kızılırmak Merkez 

Kavun, 
Karpuz, 
Patates 

Hasadın tamamlanmış, bir kısım meyveler 
tarlada bırakılmış, bazı tarlalalar sürülüyor. 
Agrotis spp. erginleri ışık tuzağında yakalanıyor 

16.05.2012 Karalı, Kayhyalı ve Kemallı Karpuz 
ve Kavun 

Kavun bitkileri 3-5 yapraklı fide döneminde 

25.05.2012 Karalı, Hacılar ve Kemallı Karpuz 
ve Kavun 

Kavun bitkileri 3-5 yapraklı fide döneminde 

 
 

Çizelge 4.10 incelendiğinde Agrotis spp larvalarının Kızılırmak (Hacılar, Tımarlı, 

Hallaçlı, Karalı)’da ise karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunduğu sözü edilen 

Çizelgeden anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmada, karpuz ve kavunun fide dönemlerinde 

bitkileri kesererek yer yer boçlukların oluştuğu, buna karşın kol atma döneminde bu 

boşlukların doldurularak ekonomik düzeyde zararlı olmadığı belirlenmiştir. Ancak 

zararlının yayılış alanında yoğun olarak karpuz ve kavun tarımı yapıldığı dikkate 

alındığında Agrotis spp.’nin önemli zararlı durumunda bulunduğu söylenebilir.  

 

Kesicikurtlar (Agrotis spp)’ın hem yeni oluşan hem de genç karpuz ve kavun bitkilerinin 

en önemli zararlılarından olduğu ve bunların genellikle gece beslendikleri ve bitkinin 

toprağa yakın olan dokularını çiğneyerek bitki sayısını azaltıkları gözlenmiştir.  

 

Genç bitkiler, kesici kurtlar (Agrotis spp.) nedeniyle sıklıkla zarar görür veya tamamen 

öldürülür. Kesicikurtlar fideleri veya genç bitklileri tipik olarak toprak seviyesinden 
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keser. Kayıplar özellikle bolca organik madde ihtiva eden ve bu yüzden kelebekleri 

yumurta koymak için cezbeden tarlalarda önemlidir. Larvalar gündüzleri genelde bitki 

artıkları altındaki toprakta veya kesekler altında gizlenir, beslenmek üzere geceleri 

dışarı çıkar. Bazı türler, olgun kavunların alt kısımlarını yaralayarak kavunların dış 

görünüşü nedeniyle pazar değerini düşürür. 

 

A. segetum, A.ipsilon gibi pekçok polifag noctuid larvası toprak seviyesindeki veya 

altındaki cucurbit bitkilere saldırır. Bu zararlıların saldırısına en hassas olan bitki 

kavundur. Bu zararlılar için sıcak, kurak hava koşulları en uygundur (Anonymous 

2004). 

 

Kesicikurtlar (Agrotis spp.) pekçok bitkilerde zaman zaman ortaya çıkan zararlılardandır. 

Çeşitli kesici kurt türü orta-Atlantik’te bulunabilir. Yumurtadan yeni çıkmış kesicikurt 

larvası toprak seviyesindeki genç bitkilerle beslenir ve sıklıkla gövdelere zarar verir. 

Sonraki kesicikurt generasyonları, gelişmekte olan kavunlarda beslenir ve şiddetli 

hallerde meyve içinde bir tünel açarak meyvenin pazar değerini önmeli oranda 

düşürebilir. Kesicikurtlar, aktif olarak bitkileri kesiyorlarsa, dikimden sonra kontak 

ilaçlarla mücadele gerekebilir. Amerika Birleşik Devletleri (Delaware)’nde karpuz 

tarlaları nadiren kesicikurtlara karşı ilaçlanmaktadır (Anonymous 2007a). 

 

4.2.6 Takım: Thysanoptera  

4.2.6.1 Familya: Thripidae  

4.2.6.1.1 Tür: Thrips sp. (Şekil 4.42) 

Thrips spp. polifag olup bitkilerin yaprak, çiçek ve gövdelerinde beslenerek zarar 

yaparlar. Ergin tiripsler genellikle 2 mm’den daha küçük olup genellikle kahverengi ile 

sarımsı kahverngindedir (Şekil 4.24). 

  

Thrips ergin ve nimfleri zara yapar. Yapraklar üzeindeki beslenme gümüş renk 

almasıyla karakterize edilir, daha sonar kahverngi hal alır ve bitki ölür. Yaprak uçları 
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solar, kıvrılır ve kurur. Yaprakların alt yüzeyinde küçük kahvernkli noktalar bulunur. 

Çiçeklerde benekler, noktalar oluşur ve oluştuktan sonar deforme olur; tomurcukların  

çoğu açılamaz (Şekil 4.25). Frankliniella occidentalis çiçeklerin ana zararlısı olup hem 

çiçek petallarında (taç yaprak), hem de pollenlerde beslenir. Cucurbit meyveleri 

üzerinde yara izleri oluşur (Anonymous 2004). 

 

Beslendiği Bitkiler: Soğan, sarımsak, domates, patlıcan, hıyar, patates, bezelye, kabak, 

salatalık ve pancarda zararlıdır.  

 

Thripslerin mücadelesinde temel strateji  

Thrips popülasyonu renkli tuzaklar (mavi, sarı veya beyaz)  kullanılmak suretiyle 

izlenmelidir. Mümkünse, eşik değerleri kullanılmak suretiyle  (örneğin, yaprak başına 2 

veya daha fazla thrips) insektisit uygulanmasına gerek olup olmadığı belirlenmelidir. 

Doğal düşmanlar varsa insektisit uygulnmasına gerek olup olmadığına karar vermede ve 

ilaç seçiminde daha dikkatli olunmalıdır. Thripsler, ilaçların olumsuz etkilerinden 

gizlendiği çiçek ve tomurcukların dip kısmında beslenirler. Zararlı, pek çok insektiside 

karşı dirençlidir. Hasattan sonra bitki artıklarının yok edilmesi gerekir. Ürünün 

içerisinde bulunan yabancıotların yönetimi de tavsiye edilmektedir (Anonymous 2004). 
 

Kızılırmak Merkez ilçede 25.05.2012 günü yapılan çalışmada Thrips sp. erginlerinin 

kavun ve kabak bitkilerinin çiçeklerinde yoğun olarak bulunup (Şekil 4.26) bunlarda 

zarar yaptığı (Şekil 4.25), içerisi su ile dolu mavi leğene de yoğun olarak yakalandıkları 

(Şekil 4.24) gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.24 Thripslerin su dolu mavi renkli leğende yakalanma durumu 
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Şekil 4.25 Thrips sp. ergininin kavun çiçeğinde beslenme durumu 

 

 
Şekil 4.26 Thrips sp. ergininin  zararına uğramış kavun çiçeklerinin durumu. 
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4.2.7 Takım: Diptera 

4.2.7.1 Familya:  Tripetidae 

4.2.7.1.1 Tür: Myiopardalis pardalina  (Bigot) 

 
Konvensiyonel tarımdan organik tarıma geçişte en önemli konulardan birinin, çalışma 

alanında bulunan anahtar/ana zararlının tanınması ve biyo-ekolojisinin bilinmesine 

bağlıdır. Bu nedenle Kavunun ana zararlısı durumunda bulunduğu saptanan Kavun 

sineği (M. paradalina)’nın, tanımı,  yayılışı, zarar durumu, bitki fenolojisi-böcek 

biyolojisi, davranışı, kışı geçirme durumu, döl sayısı, uygulanan tarım teknikleri ile olan 

ilişkileri ve mücadele yöntemleri üzerinde durulması kaçınılmaz olmuştur. 

 

Kavun sineğinin dişileri, erkeklerden biraz daha büyük olup, vücut yapılışı bakımından 

farklılık gösterir. Dişilerde boy 7-7.5 mm, erkeklerde 5.5-6.0 mm arasında değişir. Baş, 

yarım küre biçiminde koyu sarı renktedir. Antenler 3 segmentli olup üçüncü segment 

diğer iki segmentten daha uzundur. Gözler, başın yan tarafında, oldukça belirgin açık 

filizi yeşil renktedir. Başın tepe kısmında üç adet nokta göz yer alır. Baş, thorax ve 

abdomenin muhtelif yerlerinde sarı tüycükler, karakteristik iri ve kuvvetli kıllar vardır. 

Thorax baş kısmından biraz daha dar ve sarı renktedir. Bacaklar sarı renktedir, üzerinde 

çok sayıda sarı tüycük bulunur. Abdomen rengi sarıdır, üzeri açık sarı renkte tüylerle ve 

siyah kıllarla örtülüdür. Dişilerde abdomen segmentieri uca doğru gittikçe daralarak 

devam eder. Kanatlar saydam görünüşlüdür, damarları sarı renktedir. Kanadın dış 

kenarları etrafında kahverengi oldukça küçük tüycükler bulunur. Kanatların üzerinde 

kenarları kahverengi olan sarı renkte üç adet bant vardır  (Şekil 4.27 ve Şekil 4.28). 
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Şekil 4.27 Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın ergini üstten görünüşü  
                  (♂: solda, ♀: sağda). 

 

 
 

Şekil 4.28 Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın ergini alttan görünüşü  
                 (♂: solda, ♀: sağda). 
 

Kavun sineğinin ergin (1), larva (2) ve pupanın (3)  birlikte görünüşü ise Şekil 4.29’da 

verilmiştir.  
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(Stonehouse vd. 2006) 

Şekil 4.29 Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın ergin (1), larva (2) ve pupanın (3)   
                  birlikte görünüşü 
 
 
Kavunun ve diğer Cucurbitaceae (Citrullus lanatus, Cucumis sativus, C. melo, 

Ecballium elaterium, Citrullus vulgaris, Cucumis spp., Cucurbita spp., Ecballium 

elaterium, Melo sp.) familyasında  zarar yapmasına karşın kavundaki zararı daha 

önemlidir (Anonymous 1995). Çalışma alanında zararlının diğer konukçuları 

bulunmasına karşın sadece Kavunda zararlı olduğu saptanmıştır.  

  

Myiopardalis cinsine bağlı tek tür olan Kavun sineğinin yayılışı1950’li yıllarda Batıda 

Kıbrıs, Lübnan, Türkiye ve İsrail’den doğuda Kafkaslar, Irak ve İran’a, oradan da 

Afganistan, Pakistan ve Hindistan’a kadar uzanır şeklindedir (CABI 1961). 1970’lerde 

Batı Afganistan’da zararlının önemli bir zararlı olduğu rapor edilmekte olup (Ullah 

1987) dalgalar halinde, istilacı biçimde ilerleyerek Herat ve İran sınırı civarında, 1995-

2006 arasında kuzey ve doğuya doğru Mazar-i-Sarif’te tespit edilmiştir. Benzer 

şekildeki yayılış Türkmenistan ve Özbekistan’da da görülmüştür (Stonehouse vd. 2006). 

 

Çankırı (Kızılırmak)’da Kavun ekiliş alanlarında M. pardalina ’nın tespit tarihleri,  

bulunduğu yerler Çizelge 4.11’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.11 Çankırı (Kızılırmak)’da kavun ekiliş alanlarında Myiopardalis pardalina 
(Bigot)’nın tespit tarihleri,  bulunduğu yerler ve gözlemler 

 
Tarih Bitkinin fenolojik 

dönemleri 
Bulunduğu yöreler Gözlem 

15.5.2011  
15.6.2011  

Çiçeklenme, kol ve 
sülük atma  

Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Germece 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

Erginler kavun yaprağının 
altında gizleniyor 

1.7. 2011   
10.7.2011 

Bitkilerin %95’inin 
çiçek ve %5’inin de 
çağla büyüklüğünde 
meyve döneminde 

Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Germece 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

Yumurta  

10.7.2011 
1.8.2011 

Yumruk 
büyüklüğündeki kavun 

Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Germece 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

Larva dönemlerinde 

24.7.2011 Hasat olgunluğunda Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Germece 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

Larva dönemlerinde 

5.8.2011 
20.8. 2011 

Hasat olgunluğunda Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Germece 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

Pupa  

10.8. 2011 Hasat olgunluğunda Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Germece 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

2. döl çıkışı başlıyor 

05.09.2011 Hasat dışı tarlada 
bırakılan turşuluk 
kavunlar ile hasat 
olgunluğundaki 
kavunlar 

Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Hallaçlı, Germece 
(Çankırı-Merkez ilçe)    

Larvaların önemli bölümü 
toprağa iniyor. Bundan bir 
gün sonra pupa olup kışı bu 
dönemde geçiriyor. Bir kısmı 
da kavunun içinde pupa 
oluyor. 

16.05.2012 Kavun bitkileri 3-5 
yapraklı fide 
döneminde 

Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Hallaçlı 

Ergin döneminde 

25.05.2012 Kavun bitkileri 3-5 
yapraklı fide 
döneminde 

Korçullu, Kemallı,  Karallı, 
Kahyalı, Hallaçlı 

Ergin döneminde 
 

 
 

Çizelge 4.11’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere sürvey çalışmaları Kızılırmak 

Merkez İlçe, Hacılar, Çatalelma, Karadayı ile bu ırmak yatağının oldukça dışında kalan 

Kahyalı, Karallı, Saraycık, Halaçlı, Kemallı, Korçullu olmak üzere 10 köyde Kavun 

sineğiyle ilgili sürvey çalışmaları yapılmış olmasına karşın bunlardan Kızılırmak 

ilçesine bağlı sadece 6 köyde (Korçullu, Kemallı,  Karallı, Hallaçlı, Kahyalı ile 

Germece (Çankırı-Merkez ilçe)  ve her köyde yaklaşık 10’ar dekarlık kavun tarlalarında 
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kavun bazı kavunların M. pardalina ile bulaşık olduğu  (zararlı larvasının giriş/çıkış 

delikleri; içerisinde larva, larva artıkları ile pupa bulunan) anlaşılmıştır. Daha önceki 

yıllarda yoğun olarak bulaşık olduğu bilinen Buna karşın Karadayı, Çatalelme, Hacılar, 

Tımarlı, Kızılırmak Merkez’deki kavun ekilişlerinde M. pardalina ile bulaşık kavun 

meyvesine zararlının bulunamayışının, bu yörelerde kavunun fındık döneminden 

itibaren 10-15’er gün aralıklarla 3-4 kez ilaçlanmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Bu sonuç, Kavun sineğine karşı zamanında ve toplu olarak mücadele 

yapılması durumunda zararlının kontrol altına alınabileceği kanısını vermektedir. Ancak 

organik tarıma geçiş bakımından bundan sonra yapılacak çalışmalarda konu kapsamlı 

olarak ele alınıp konvensiyonel ve organik tarım uygulamaları yapılarak aydınlatılması 

gerektiği kanısına varılmıştır. 

 

Kavun sineğinin doğada biyolojik evreleri  

 

Kavun sineği erginlerinin ilkbaharda çıkış seyri  

 

Bir yıl önceden kültüre alınmış olan kavanozlarda ilk ergin çıkışları 27 Nisan günü 

gerçekleştiği görülmüştür (Şekil 3.15). Çıkış kafesinde (Şekil 3.15-3.16)  yapılan 

kontrolde ise ilk ergin çıkışının 25.05.2012 günü gerçekleştiği görülmüştür. Bu tarihte 

10 cm derinlikteki toprak sıcaklığının 21oC olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Kavun 

sineği erginlerinin ilkbaharda topraktan çıkı ile toprak sıcaklığı arasında bir ilişki 

olduğu kanısını vermiştir. Toprak sıcaklığının 20.5oC’nin üzerine çıkmasıyla birlikte 

zararlının topraktan çıktığının bildirilmiş olması (Rekach 1930), bu kanımızı 

güçlendirmiştir. 

4.2.8 Yumurtalarının bulunması   

M. pardalina’nın dişileri;  yumurtlarlarını, uzunluğu 7 cm’den küçük veya yeni oluşmuş 

meyvelere (fındık– ceviz büyüklüğünde) bırakmayı tercih ettikleri bilinmektedir 

(Stenehouse vd. 2006),    Bu nedenle meyvelerin yaklaşık 2 cm büyüklüğüne ulaştığı 

fındık büyüklüğünü aldığı dönemde  (Şekil 4.30a, b, c) çalışmalara başlanarak 

meyvelerin yaklaşık 5 cm büyüklüğüne ulaştığı portakal büyüklüğünü aldığı döneme 
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kadar (Şekil 4.30.d.) yürütülmüş, zararlının bulunan yumurtası ise Şekil 4.31’de 

verilmiştir. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

(c ) 
(d) 

 
Şekil 4.30.a.b.c. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın yumurtalarını bıraktığı fındık, d.  
                  portakal büyüklüğündeki meyveler 
 
 
Bir yıl önce kavun sineği ile bulaşık olduğu bilinen kavun tarlalarından alınan fındık 

büyüklüğündeki kavun meyvelerin kabuk kısmında stero-mikroskop altında yapılan 
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incelemelere göre; şeffaf renkli yumurtalarını kavun kabuğunun hemen altına ve yüzeye 

dik gelecek şekilde ve tek, tek bıraktığı saptanmıştır (Şekil 4.31).  

 
 

(a) (b) 
Şekil 4.31.a.b. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın yumurtalarını bıraktığı fındık ile 

portakal büyüklüğündeki meyvelerin kabuk altındaki yumurtası 
 
 
Dişi birey abdomenini meyve kabuğu yüzeyine dik bir hale getirerek ovipozitörü ile 

meyve kabuğunu delmekte ve abdomen segmentlerini daraltıp genişleterek delmiş 

olduğu her boşluğa bir adet yumurta bırakmaktadır. Kavun sineği kavunda fındık iriliği 

ve daha iri çaptaki meyvelere yumurtasını bırakabilmektedir.  

 

Yukarıdaki şekillerden de anlaşılacağı üzere M. pardalima; yumurtalarını 7 cm 

uzunluğunu geçmeyen Fındık-portakal büyüklüğündeki meyvelerin kabuk altlarına 

bıraktığı saptanmıştır. Yapılan literatür taramalarında, dişilerin küçük(uzunluğu 7 

cm’den az) meyvelere yumurta koymayı tercih ettiği kaydedilmiş (Stonehouse vd. 

2006), araştırma sonuçlarının da literatür bildirişleriyle aynı paralelde olduğu 

anlaşılmıştır. 

 

M. pardalina yumurtalarının çok küçük olması yanında, yumurtalarını dikine 

yerleştirmeleri, yeni bırakıldığında şeffaf olup kabuğun altındaki beyaz dokuyla 

benzerlik göstermesi, dışarıdan bakıldığında yumurta bırakıldığına dair bir işaretin 

olmaması, yumurta koyma deliklerini görmesinin zordur olması (Stonehouse vd. 2006) 

gibi nedenlerden dolayı fındık- kaysı büyüklüğündeki kavunlarda zararlının 

yumurtalarının bulunmasının oldukça güç, neredeyse imkansız olduğu kanısına 
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varılmıştır. Yapılan literatür taramalarında ise yumurtanın görünüşü ile ilgili herhangi 

bir kayda da rastlanılmamıştır. 
 

Yumurtanın açılmasıyla çıkan zararlı larvalarının çekirdek evine doğru ilerleyerek gerek 

yumruk büyüklüğündeki (Şekil 4.32) ve gerekse hasat dönemindeki kavunlarda (Şekil 

4.33)  son larva dönemlerine ulaştığında larvaların kavun içerisinde açmış oldukları 

galerilerden ilerleyerek(Şekil 4.34a) çıkış deliklerine girip buradan kendilerini dışarı 

atmaya çalıştıkları (Şekil 4.34b); çıkış deliklerinin bariz olarak görüldüğü (Şekil 4.35); 

larvaların önemli bölümünün kavundan çıkış işlemini başardıkları (Şekil 4.36); çok 

sayıda bireyin kavun içerisinde de pupa oldukları (Şekil 4.37) ve pupaların kavun 

kavunun içinde açıldığı (Şekil 4.38); böyle kavunların çürüdüğü (Şekil 4.39) 

saptanmıştır. 

 

Kafkaslar, İran ve Türkmenistan’da Kavun sineğinin biyolojisi üzerinde yapılan 

çalışmalara göre Kavun sineklerinin kışı toprakta pupa döneminde geçirdiği; ergin 

çıkışlarının cucurbit çiçeklerinin meyve tutmaya başladığı Mayıs/Haziranda ergin 

çıkışlarının başlayarak Temmuz’a kadar devam ettiği; yumurta koyma işleminin bir 

hafta yada daha kısa bir süre içinde başladığı ve yaklaşık 3 hafta sürmekte olup her 

dişinin 100 yada daha fazla yumurta koyduğu; yumurta dönemi süresinin yazın 2-3 gün, 

sonbaharda ise 7 gün sürdüğü; larva periyodunun 8-18 gün, pupa döneminin ise 13-20 

gün yada daha uzun sürdüğü; toprakta ve meyve içinde pupa olduğu; bir yıl içinde 

yaklaşık olarak üç döl verebildiği ve bunların bunlar bir biri içine girebildiği; bir dölünü 

yazın 30 günde tamamlayabildiği; dişi bireylerin birden çok erkek birey ile çiftleştikleri 

kaydedilmiştir (Manukyan 1974; Stonehouse vd. 2006; Garcia vd. 2002). 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 4.32.a.b. Yumruk büyüklüğündeki kavun içerisinde gelişen ve iç kısmını besin 
artıklarıyla dolduran Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın larvası. 

 

(a) 
 

(b) 

  

 

(c) 

 

(d) 

Şekil 4.33. a. b. c. d. Hasat döneminde Myiopardalis pardalina Bigot. larvaları ve         
kavundaki zararı 
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(a) (b) 
 
Şekil 4.34.a. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın kavun içerisinde gelişen larvaların  
                 gelişmelerini tamamladıktan sonra açmış oldukları galer, b. kavunun çıkış  
                 deliği ucundaki larvası 
 

 

M. pardalina’nın bazı durumlarda da kavun içerisinde de pupa oldukları ve yapılan 

sayımlarda bazı kavunlarda 1-6 arasında bulunduğu anlaşılmıştır (Şekil 4.37). Kavun 

içerisinde oluşan pupalardan çıkan erginlerin tam gelişemeyip ölü oldukları ve boş  

pupa  gömleklerinin de  bulunduğu görülmüştür (Şekil 4.38). 
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

 
(d ) 

 

 
(e) 

Şekil 4.35. a. b. c. d. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın kavun içerisinde gelişmelerini 
tamamladıktan sonra kavunu terk ettikleri çıkış delikleri. 
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( a) 

 
(b) 

Şekil 4.36. a. b. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın kavun içerisinde gelişmelerini  
                     tamamladıktan sonra açmış olduğu çıkış deliğinden kavunu terk etmiş olan  
                    zararlının son dönem larvaları 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

 
Şekil 4.37.a. b. c. d. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın kavun içerisindeki pupalarının   

görünüşü 
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Yapılan litereatür taramalarında bazı M. pardalina larvaların kavundan çıkamayarak 

içerisinde pupa olduğuna dair kayıtlar bulunmasına karşın (Anonymous 1995), bunların 

akibetiyle ilgili bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
 
 

(a ) (b) 
 

 
(c )  

(d) 

 

 
(e) 

Şekil 4.38. a. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın kavun içerisinde bulunan pupadan 
çıkmış erginlerin toplu görünüşü, b. bir erginin görünüşü, c.d.e. boş pupa  

                        gömlekleri 
 
 
Bilindiği üzere kavunda asıl zararı Kavun sineğinin larvaları yapmaktadır. Larvalar 

çekirdek evini delik deşik ederek bozarlar. Ceviz ve yumruk büyüklüğündeki kavunların 

içerisinde bulunan Kavun sineği larvalarının beslenme sonucunda tahrip edilen bu 
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kısımlar dokuların kırıntıları ve larva pislikleri ile dolarak koyu kahverengi hal aldığı 

gözlenmiştir Beslenme sonucunda tahrip edilen bu kısımlar dokuların kırıntıları ve larva 

pislikleri ile dolarak koyu kahverengi bir görünüş arz eder. Ortaya çıkan pis koku kavun 

içerisine yayılır, tat ve aromanın bozulmasına neden olur, larvaların çıkmak için 

açtıkları delikler ile bozulma ve kokuşma hızla kavunun her tarafına yayılır. Kavunun 

direnci azaldığından kabuk üzerindeki çıkış deliklerinden saprofit mantarlar da kavuna 

arız olarak çürümelere neden olurlar. Kavun sineği ile bulaşık kavunların, zararlı 

larvasının kavunu terke etmesiyle birlikte hızla çürümeye başladığı ve bunlarda yoğun 

olarak çürükçül sineklerin laravaları çoğalarak bunları parçalayıp organik maddeye 

dönüştürdükleri gözlenmiştir (Şekil 4.39). Ancak, çürükçül sinek larvaları ile Kavun 

sineği larvaları üreticiler tarafından birbirine karıştırıldığından, bunu gören çiftçilerin 

ilaçlı mücadeleye geçtikleri veya tekrarladıkları saptanmıştır. Bu durumun ise, kavunda 

organik üretime geçilmesini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerin başında 

geldiği anlaşılmıştır. Sözü edilen larvaların farklı olduğunun ve ayrımın üreticilere 

aktarılması durumunda bu alanda önemli mesafeler alınabileceği ve gereksiz yere 

yapılan ilaçlamaların önlenebileceği kanısına varılmıştır. Bu açıklamadan da 

anlaşılacağı üzere organik tarım uygulamalarında eğitim ve bilgi birikimi büyük önem 

taşımaktadır.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 
 

 
(e) 

 
(f) 

 
Şekil 4.39. a.b.c.d.e.f.Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın son dönem larvalarının   
                  kavunu terk ettiği çıkış delikleri ve hızla çürüyen kavunların görünüşü. 

 
 
Tuzak asılan tarlalarda Kavun sineğinin zarar oranıyla ilgili olarak yapılan sayım 

sonucunda Kızılırmak İlçesi kavun ekim alanlarında Kavun sineğinden dolayı 

meyvelerdeki bulaşmaların Korçullu, Kemallı, Karalı, Kahyalı köyleri kavun ekim 
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alanlarında sırasıyla %15-20, %20-25; %10-15 arasında değişmesine karşın Karalı’da 

yaklaşık 1 da kavun alanında %90’a ulaştığı; bu oranın kavun hasadı ilerledikçe 

yükseldiği gözlenmiştir.  

 
Yapılan literatür taramalarında bu konuda önemli çalışmaların yapıldığı anlaşılmıştır. 

Kavun sineği; karpuzlara, salatalıkları ile bazı kabak türlerine saldırmaktadır (Inkto 

1957). Bununla birlikte, gourd’lara, salatalıklara, kabaklara ve diğer cucurbitlere 

saldıran B. cucurbitae’nin aksine, karpuz ve diğer cucurbitlere oranla kokulu/tatlı 

kavunlara karşı belirgin bir tercihi vardır (Ullah 1987). İsrail’de kavunların %85-90’ının 

karpuzların ise %60’ının zarar gördüğü bildirilmektedir (Inkto 1957). Türkmenistan’da 

kavunların %56,7’si, karpuzların ise %2,8’, kabakların %1.1’i, salatalıkların da %0.1’i 

(Garcia vd. 2002), Ermenistan’da kavunların %6,7-34,5’inin kaybedildiğine ilişkin 

raporlar mevcuttur. Pakistan’da kavunlar böcek saldırısına karşı korunmazsa, 40000 

kavun alınabilecek bir yerden ancak 2500 kavun alınabilmektedir (Inkto 1957) ve 

böceğin Türkmenistan’a gelmesi kavun üretiminin %80-90 oranında azalmasına neden 

olmuştur (Garcia vd. 2002).  

 

Şimşek vd.  2007, Ülkemiz kavun üreticiliğinin yaklaşık %5’ini gerçekleştirerek 2.-5'nci 

sırada yer alan, ulaşım bakımından başta Ankara ili olmak üzere önemli tüketim 

merkezlerine yakın bulunan, ekolojik koşullar bakımından kavun tarımı için oldukça 

uygun koşullara sahip Çankırı Merkez ve Kızılırmak ilçesinde yapılan çalışmalarda 

kavunun en önemli zararlının Kavun sineği olduğunu belirtmiştir.  

 

Sonbaharda hasattan sonra tarlada bırakılan ceviz veya yumruk büyüklüğündeki 

kavunların  (Şekil 4.40) yoğun olarak Kavun sineği larvaları ile bulaşık olduğu; bunların 

hasat edilmeyerek tarlada bırakılması, gelecek yıl için önemli popülasyonu oluşturduğu 

gözlenmiştir.  

 

Yapılan ölçümlere göre pupanın 5,8 ±1,287 mm (4,7-6,6 mm) uzunluğa sahip olduğu 

belirlenmiştir. Larvaların pupa olmak üzere toprağa geçmesinden sonra toprak 

kazıldığında, son dönem larvaların toprağın 11-20 cm derinliğe inerek burada önce 

prepupa (Şekil 4.58a) ve daha sonra  pupa olduğu (Şekil 4.58b,c), Kavun sineği 

pupasının başlangıçta kırmızımtırak, daha sonra kahverengi hal aldığı, pupanın ön kısmı 
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dar ve yassı, arka kısmınin daha geniş ve yuvarlak olup içerisinde gelişen embriyonun 

segment izlerinin, dışarıdan kolayca görülebildiği; pupaların fıçı pupa biçiminde olduğu 

(Şekil 4.41d, 42a,b), zaralının bulaşık kavunun hemen alt kısmında ve çevresinde 

yoğunlaştığı belirlenmiştir. Stonehouse vd. 2006’un, çıkış deliği bulunan kavunların 

çevresinde ve altındaki toprakta pek çok pupa bulunabildiğini  vurgulanması, elde 

edilen bulguları güçlendirmektedir. 
 

 
(a) 

 
(b) 

(c ) 
 

(d) 

 
(e ) 

 
(f) 

 
Şekil 4.40. a.b.c.d.e.f. İçerisinde Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın larva ve pupaları 

bulunan ceviz büyüklüğündeki zarar görmüş kavun meyveleri. 
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(a) 

 
 
 

 
(b) 

 
 
 
 
 

 

 (c) 

 

 

(d) 

 
Şekil 4.41.a. Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın prepupası, b.c.d. pupalarının  toprak  
                 içerisinde görünüşü 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 4.42 Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın larva ve pupası (a: solda pupa, sağ  
                  tarafta son dönem larva), ile pupası (b) 
 

Kavun sineğinin pupa olduğu toprak derinliğini belirlemek amacıyla zararlı ile bulaşık 

kavunların alt kısmı kazıldığında yaklaşık 15- 20 cm derinlikte pupa oldukları; bir yıl 

önce kavun ekilmiş ve bulaşık olduğu bilinen alanlarda ilkbaharda toprak kazıldığında 

zararlının yine sözü edilen derinliklerde prepupa ve pupalarına rastlanılmıştır (Şekil 

4.42). Buna göre zararlının kışı pupa döneminde ve toprağın 15-20 cm derinliğinde 

geçirdiği kanısına varılmıştır. 

 

Yapılan çalışma sonucunda Kavun sineği erginleri gerek atrapta ve gerekse McPhail 

tuzaklardan yakalanamamıştır.  Yapılan literatür taramalarında Garcia vd. (2002)’nın, 

Türkmenistan (Tejen)’da, karışım oranlarını vermedikleri denemelerde; bira atığı, “Nu-

Lure”, amonyum asetat ve amonyum karbonat karışımı kullanılan McPhail tuzaklarda 

Kavun sineğini yakaladıklarını bildirmiştir. Araştırma sonuçları birlikte 

değerlendidirldiğinde; Kavun sineği erginlerinin cezbdicilere gelmeyişlerinin, zararlının 

beslenmeksizin  sağlıklı olarak yumurta koyabilme tezini (Stonehouse vd. 2006) 

desteklediği kanısını vermiştir. Zararlı erginleri, ışık tuzaklarında da yakalanamamıştır. 

 

Araziden getirilen ve içerisinde Kavun sineği bulunan kültüre alınan kurtlu kavunlardan 

2011 yılı sonbaharında laboratuvarda kültüre alınan pupalardan ilkbaharda 27.04.2012 

günü ilk kez kavun sineği erginlerinin çıkmaya başladığı, bunu periyodik olarak diğer 

erginlerin izlediği saptanmıştır. Arazi koşullarında ergin çıkışının ise bundan yaklaşık 

bir ay sonra (25.05.2012) gerçekleştiği saptanmıştır. 2011 Yılında yapılan çalışmalarda 

ilkbaharda  erginler çıktıktan yaklaşık 30-45 gün sonra (Haziran-Temmuz)  ikinci döl 
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erginlerin görülmeye  başladıkları, bunların yumurtalalarından çıkna larvaların Ağustos-

Eylül aylarında kavunu terk ederek pupa olmak üzere toprağa indikleri ve kışı pupa 

döneminde geçirip ilkbaharda Mayıs ayı sonu-Haziran ayı başından itibaren erginlerin 

çıkmaya başladıkları belirlenmiştir. Buna göre ilk kez yapılan bu çalışma ile Kavun 

sineğinin Kızılırmak (Çankırı) kavun ekim alanlarında yılda 2 döl verdiği belirlenmiştir. 

Bazı kaynaklarda yılda 2-3, bazen de 5-6 döl verebildiği bildirilmektedir (Anonymous 

1995; Stonehouse vd. 2006). 

 

Kavun sineğinin çiftleşme davranışı 

Sonbaharda laboratuvarda kültüre alınan pupalardan ilkbaharda 27.04.2012 günü ilk kez 

kavun sineği erginlerinin çıkmaya başladığı, bunu periyodik olarak diğer erginlerin 

izlediği saptanmıştır. Bir erkek ve bir dişi olmak üzere verilmiş olan kültürlerde (Şekil 

4.43) laboratuarda yapılan gözlemlerde; pupalardan meydana gelen Kavun sineği 

erginlerinin aynı gün içerisinde çiftleşebildikleri gibi, çıkışlarında 3-4 gün sonra 

çiftleşmenin başlayp, 1-2 gün sürdüğü, ayrıldıktan 1-2 gün sonra tekrar çiftleşmelerin 

başladığı görülmüştür. Çiftleşmelerin bazen kültür kabının kavanoz kapağında, bazen 

kavanozun silindirik kısmında  (Şekil 4.43), bazen de kavun bitkisinin gövdesi üzerinde 

(Şekil 4.44) veya kavun bitkisinin bulunduğu kabın kenarında (Şekil 4.45) gerçekleştiği 

gözlenmiştir.  Kavun sineklerinde çiftleşme dişi sinek altta erkek sinek üste olacak 

şekilde olmaktadır. Çiftleşme anında erkek sineğin dişiyi sıkıca kavradığı görülmüştür. 

Çiftleşmekte olan bireyler uçabilmektedir. Rahatsız edilmediklerinde genellikle sakin 

veya hareketsiz kaldıkları görülmüştür. Dişi bazen hareket edebilmektedir, ancak 

çiftleşme davranışının bozulmadığı, çiftleşme durumunda birlikte ve hızla yürüdükleri; 

laboratuvar çalışmalarında çiftleşen bireyler aşırı bir şekilde rahatsız edilmedikleri 

sürece davranışını bozmadıkları ve bazen akşam alaca karanlıkta başlayan çiftleşmenin 

öğlen saatlerine kadar sürdüğü gözlenmiştir. 
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Şekil 4.43 Myiopardalis pardalina (Bigot) erginlerinin kavonoz yüzeyine yapışarak  
                 çiftleşme durumu 

 

 
 
Şekil 4.44 Myiopardalis pardalina (Bigot) erginlerinin kavun bitkisi üzerinde çiftleşme  
                  durumu 
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Şekil 4.45 Myiopardalis pardalina (Bigot) erginlerinin kavun bitkisi bulunan kabın  
                 kenarında çiftleşme durumu 
 
Arazide kontrollerinde çiftleşen bireylere sabahtan akşama kadar tesadüf edilmiştir. 

Bunların çiftleşmeleri esnasında genellikle yaprakların alt yüzeylerinde istirahat halinde 

kaldıkları görülmüştür. Rahatsız edildiklerinde ise çiftleşme davranışını bozmadan 

uçabildikleri belirlenmiştir. Bu duruma biyoloji takibinde kullanılan kafeslerde de 

rastlanılmıştır. Ancak rahatsız edildiklerinde kafesin bir kenarından öbür kenarına kadar 

uçabildikleri saptanmıştır. Yani çiftleşen bireyler en az 2 metrelik bir mesafede 

uçabilmektedir. Arazide de çiftleşen bireylerin rahatsız edildiklerinde bir bitkiden diğer 

bir bitkiye uçabildiği görülmüştür. 
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4.3 Karpuz ve kavun ekim alanlarında karşılaşılan diğer sorunlar   

Çalışma alanında hastalıklar, yabancıotlar ve meyvede görülen diper canlıların zararları 

diğer sorunlar olarak saptanmıştır.  

 

4.3.1 Karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan hastalıklarlar  

Çalışmalar sırasında kavun ve karpuz bitkilerinde görülen solma ve kurumalar üzerinde 

de durulmuştur. Yapılan incelemelere göre Kavun sineğinden sonra bazı hastalıkların 

kavunda ikinci derecede önemli olduğu; buna göre Fusarium solgunluğu (Fusarium 

spp.)’nun ilk sırayı aldığı,  bunu Alternaria  (Alternaria  spp.)’nın izlediği saptanmıştır.  

 

Elde edilen bulgulara göre kavun ekilişlerinin sulanmaya başlanılmasıyla birlikte 

Fusarium spp. hastalığın görüldüğü, sulamanın kesilmesiyle de azaldığı; Kızılırmak 

nehrine yakın ve sulanan alanlardaki ekilişlerde hastalığın şiddetinin arttığı; bu alandan 

uzaklaştıkça ve sulanmayan alanlarda azaldığı; kavun ekili alanların hemen hemen 

tamamında her iki hastalık etmeninin de görüldüğü; bulaşma oranlarının ise %5-100 

arasında değiştiği, bazı tarlaların hasat edilmeden bırakıldığı  (Şekil 4.46) gözlenmiştir. 
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                                              (a) 

 
 

(b) 

 

(c ) 

 
Şekil 4.46. a.b.c. Fusarium spp. hastalığı sonucunda kurumuş bitki kısmı ile kavunlar 

 

4.3.2 Karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan yabancıotlar   

Kızılırmak havzasındaki çalışma alanında karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan 

yabancıotlar Çizelge 4.12’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.12 Kızılırmak (Çankırı)’da çalışma alanında karpuz ve kavun ekim   
                     alanlarında bulunun değişik yabancıotlar 
 

Alındığı 
tarih  

Bilgiler  Türü 

29.07.2011 Hacılar  Chenopodium album (Sirken) 
15.08.2011 Çankırı Merkez Germece Kavun tarlası Amaranthus retroflexus (Kırmızı 

tilkikuyruğu) 
19.08.2011 Kızılırmak kavun tarlası  Amaranthus albus (Horozibiği) 
19.08.2011 Hacılar  (Çatalelma ) Kavunda y.ot Echninochloa crus-galli (Darıcan) 
29.07.2011 Hacılar Kavunda y.ot Phragmites   austrialis (Kamış) 
29.07.2011 Hacılar  (Ada )ve MYO Kavun tarlası Echninochloa crus-galli (Darıcan) 
20.6.2011  Karalı, Karadayı, Hallaçlı, MYO Cuscuta spp. ( Küsküt) 
20.6.2011 Hacılar Convolvulus arvensisi L. (Tarla sarmaşığı) 
20.05.2011 Hacılar’dan (Ramazan Beyin tarlasına bitişik 

tarla içinde ve Üzerinde Yaprakbiti olan) 
Glycyrrhiza sp.(Meyan otu ) 

20.05.2011 Hacılar’dan (Ramazan Beyin tarlasına bitişik 
tarlanın kenarındaki tarlada y.ot üzerinde y.biti 
bulunan)  

Cirsium arvense  (L.) Scop (Köy göçüren) 

 
Çizelge 4.12’den de anlaşılacağı üzere Kızılırmak (Çankırı) Karpuz ve Kavun ekim 

alanlarında 9 yabancıot türü bulunduğu [Chenopodium album (Sirken), Amaranthus 

retroflexus (Kırmızı tilkikuyruğu) A. albus (Horozibiği), Echninochloa crus-galli 

(Darıcan), Phroymites austrialis (Kamış), Cuscuta spp. (Küsküt), Convolvulus arvensisi 

L. (Tarla sarmaşığı),  Glycyrrhiza sp (Meyanotu), Cirsium arvense (Köygöçüren)]   

anlaşılmıştır. 

 

4.3.3 Bazı omurgalıların neden olduğu zararlar 

Meyve dönemlerinde gerek karpuz  (Şekil 4.47) ve gereke kavun meyvelerinin (Şekil 

4.48) değişik canlılar (muhtemelen karga, kuş, tilki vb.) tarafından yenildiği 

gözlenmiştir. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Şekil 4.47.a.b.c.d.e.f. Değişik canlıların karpuzdaki zararı 
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(a) 

 
 
 
 

(b) 
 
 
 
 
 
 

( c ) 

 
 
 
 

(d) 
 

Şekil 4.48. .b.c.d. Değişik canlıların kavundaki zararı 
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4.4 Organik ürün yetiştiriciliğinin temel prensip ve uygulamaları  

Organik Prensipler: Organik tarımın sertifikasyonunu karakterize eden çeşitli 

zorlayıcı prensipler vardır. Bunlar arasında; biyoçeşitlilik, entegrasyon, 

sürdürülebilirlik, doğal bitki beslenmesi, doğal zararlı yönetimi ve bütünlük yer 

almaktadır. Çoğu organik çalışma, bu unsurları az ya da çok yansıtmaktadır. Her bir 

tarla başlı başına bir varlık olduğundan, büyük oranda değişiklikler mevcuttur (Kuepper 

ve Gegner 2004). Organik tarım; doğal sistemlere karşı olmaktan ziyade organic 

sistemlerle birlikte işleyen ve kılı kırk yaran bir tarım metodudur. Organik bitki 

üretiminin temel prensipleri ile yöntem ve uygulamaları Çizelge 4.13’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4.13 Organik ürün yetiştiriciliğinin temel prensipleri ve uygulamaları 
 

Biyoçeşitlilik 
(Biodiversity) 

Girişimlerin 
Çeşitlenmesi ve 
Entegrasyonu 

(Diversification and 
Integration of 
Enterprises) 

Sürdürülebilirlik 
(Sustainability) 

Doğal Bitki 
Beslenmesi 

(Natural Plant 
Nutrition) 

Doğal Zararlı 
Yönetimi 

(Natural Pest 
Management) 

Bütünlük 
(Integrity) 

 

Münavebe  
(Rotation) 

Münavebe 
(Rotation) 

Münavebe 
(Rotation) 

Münavebe 
(Rotation) 

Münavebe 
(Rotation) 

Ayırıcılar 
(Buffers) 
 

Yeşil Gübre 
(Green Manure) 

Hayvan gübresi 
(Animal Manure) 

Yeşil gübre 
(Green Manure) 

Yeşil gübre 
(Green Manure) 

Yeşil gübre 
(Green Manure) 

Kayıtlar 
(Records) 

Örtücü bitkiler 
(Cover Crops) 

Kompost 
(Composting) 

Örtücü bitkiler 
(Cover Crops) 

Hayvan gübresi 
(Animal Manure) 

Örtücü bitkiler 
(Cover Crops) 

 

Hayvan 
gübreleri 
(Animal 
Manure) 

Sıra arası ekim 
(Intercopping) 

Biyokontrol 
(Biocontrol) 

Kompost 
(Composting) 

Kompost 
(Composting) 

 

Kompost 
(Composting) 

Tarlalıklar  
(Farmscapping) 

Hayvan gübresi 
(Animal Manure) 

Doğal gübreler 
(Natural 
Fertilizers) 

Sıra arası ekim 
(Intercopping) 

 

Sıra arası ekim 
(Intercopping) 

Malçlama 
(Mulching) 

Kompost 
(Composting) 

Yaprak gübreleri 
(Foliar Fertilizers) 

Biyokontrol 
(Biocontrol) 
 

 

Biyokontrol 
(Biocontrol) 

 Malçlama 
(Mulching) 

 Tarlalıklar 
(Farmscapping) 

 

Tarlalık 
(Farmscapping) 

 Ayırıcılar 
(Buffers) 

 Bitki koruma 
uygulamaları 
(Sanitatiton) 
 

 

Ayırıcılar 
(Buffers) 

   Toprak işleme 
(Tillage) 

 

    Yangın (Fire)  
    Doğal pestisitler 

(Natural 
Pesticides) 

 

(Kuepper ve Gegner 2004) 
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Çizelge 4.13 incelendiğinde organik ürün yetiştiriciliğinin temel prensipleri ve 

uygulamalarının Biyoçeşitlilik (Biodiversity); Girişimlerin Çeşitlendirilmesi ve 

Entegrasyonu (Diversification and Integration of Enterprises); Sürdürülebilirlik 

(Sustainability); Doğal bitki beslenmesi (Natural Plant Nutrition); Doğal Zararlı 

Yönetimi (Natural Pest Management); Bütünlük  (Integrity) olmak üzere organik 

üretimin 6 temel prensip (fundadional prenciples)’den oluştuğu; her prensibin de 

değişik yöntem ve uygulamalar (Tools and practise)  içerdiği anlaşılmakdadır (Kuepper 

and Gegner 2004). Sözü edilen temel prensipler aşağıda, aynı sırayla açıklanmıştır. 

 
 
1. Biyoçeşitlilik (Biodiversity): Genel bir kural olarak, doğada çeşitliği yüksek olan 

ekosistemlerin, az sayıda tür barındıranlara oranla yüksek derecede stabilitesi vardır. Bu 

durum, temel olarak agroekosistemler için de esas ve doğrudur. Çok sayıda ürün 

yetiştirilen tarlaların, tozlaşma ve zararlıların yönetiminde yardımcı olan faydalı 

organizmalardan faydalanma olasılığı da artmaktadır. Toprak seviyesi üzerindeki 

çeşitlilik; aynı zamanda toprak içinde de çeşitliliğin olduğunu, daha iyi bir besin 

döngüsünün varlığını, hastalıkların daha iyi baskı altına alındığını, toprağın daha iyi 

işlendiğini ve daha yüksek azot fiksasyonunun olduğunu gösterir. Organik tarımı iyi bir 

şekilde yapan çiftçiler, doğada mevcut biyolojik çeşitliliği, sıra arası ekimi, değişik 

bitkilerin birlikte ekilmesi, faydalı habitatların oluşturulması ve ürün rotasyonu (bazen 

zamana bağlı olarak birlikte bitki ekimi olarak da söz edilir) gib yöntemlerle taklit eder. 

Biyoçeşitliliği arttırmaya yönelik gayretler; girişken biyoçeşitlilik ile birlikte işlemekte 

olup sıklıkla (ancak her zaman değil) organik tarlalarda bir amaç halindedir. (Kuepper 

ve Gegner 2004). 

 
Biyoçeşitliliğin sürdürülmesi; organik bitki üretiminde böcek popülâsyonunun yok 

edilmemesi ve korunması yoluyla organik sistemler biyolojik çeşitliliklerini korur ve 

geliştirir. Zararlı türlerin doğal düşmanları çoğalabilir ve zararlı popülasyonularıyla 

mücadele edilmesini sağlayabilir. Tarla kenarlarındaki yeşil kuşaklar ve gölcükler gibi 

doğal arazi niteliklerinin korunması ve iyileştirilmesi ve “böcek depoları” ile şerit 

şeklinde çiçeklerin ekilmesi aynı zamanda zararlıların predatör topluluğunun da 

çoğalmasına olanak sağlayacaktır (Anonymous 2007b). 
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2. Girişimlerin Çeşitlendirilmesi ve Entegrasyonu (Diversification and Integration 

of Enterprises): Organik sistemlerde biyoçeşitliliği meydana getirecek itici güç, 

girişimler arasında çeşitliliği arttırmakla birlikte bu durum izole ya da bağımsız varlıklar 

şeklinde değildir. İyi derecedeki organik çalışmalar, çeşitli girişimleri de bütünleştirir. 

Buna iyi bir örnek olarak Ortabatıdaki organic ürünler ve besi hayvanı çalışmaları 

söylenebilir. Tipik Ortabatı organik çalışmaları, ürünler ile besi hayvanlarının 

ihtiyaçlarını pratik ve akıllıca bir yöntemle birbiriyle ilişkilendirir. Geviş getiren besi 

hayvanlarının yem ve taneli besin ihtiyaçları için değişik bitkilerin karışımı 

gerekmektedir. Geviş getiren besi hayvanlarının beslenmesi açısından özellikle 

legüminoz yem bitkilerinin katılması özellikle önemlidir. Yem bitkisi olan legüminozlar 

rotasyon ile topraktaki sürdürülebilir azot kaynağını bağlayarak, sonraki dönemlerde 

diğer bitkileri besler. Besi hayvanı yetitiriciliğinden elde edilen gübreler besin kaynağı 

olarak muhafaza edilir ve ürün yetiştirilen tarlalarda geriye dönüştürülür. Bu tür 

çiftliklerin daha çok ekonomik sürdürülebilirliği var olup riskler çeşitli besi 

hayvanlarına ve tarımsal girişimlere dağılmış haldedir. (Kuepper ve Gegner 2004). 

 
 
3. Sürdürülebilirlik (Sustainability): Girişimlerin çeşitlenmesi yoluyla meydana gelen 

daha büyük ekonomik sürdürülebilirliğe ilave olarak, organik çiftçiler sertifikalı üretim 

yaptıkları için sıklıkla pazardan iyi gelir elde elde edebilmelerine karşın, bu durum her 

zaman kar elde etmek yada daha büyük ekonomik sürdürülebilirlik anlamına 

gelmemektedir. Giderek daha fazla organik üretici pazara girdikçe, pahalı  ürünler 

makul bir düzeyde dengelenebilir ve bazı ürünlerde organik olanlar ortadan yok olabilir. 

Bu nedenle organik üreticiler geleceği görmeli ve değişen pazar taleplerini dikkate 

almalıdır (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

 
4. Doğal bitki besleme (Natural Plant Nutrition): Bitkiler karbonhidrat yapabilmek 

amacıyla fotosentez yapmakta olup sonuç olarak bu karbonhidratlardan protein ve diğer 

bitki unsurları meydana gelmektedir. İnsanlar ve hayvanlar ise aksine, bitkileri veya 

diğer hayvanları tüketerek enerji veren besinleri, proteinler ve vitaminleri alabilmektedir 

(Kuepper ve Gegner 2004). 
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5. Doğal Zararlı Yönetimi (Natural Pest Management): Geleneksel ya da organik 

olsun, zararlılar tüm çiftçileri ilgilendirmektedir. Çiftçiler, zararlılarla mücadele etmek 

için çokça zaman ve kaynak harcamaktadır. Bununla birlikte, organik “dünya 

görüşünde” zararlılar –ister yabancı ot olsun, ister böcek ya da hastalık olsun- bir felaket 

değildir. Bunlar, bir üretim sisteminin taklit etmesi gereken doğal ekosistemlerden ne 

derece uzaklaştığının bir göstergesidir (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Organik tarım yanlıları aynı zamanda zararlı böceklerin, bitki beslenmesinin yetersiz 

olduğu durumlarda ortaya çıktığına ve zayıf yapılı bitkilere yöneldiğine inanmaktadır. 

Bu kişilerin önerdiği mantık, zararlıların sağlıklı, iyi beslenen bitkilerce uzaklaştırıldığı 

iddiasıyla desteklenmektedir. Bu inanç sık sık sorgulanmakta ve konu üzerinde ciddi 

araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Bilimsel anlayış geliştikçe, böcek salgınlarının tüm agroekosistemdeki 

dengesizliklerden kaynaklandığı ve nasıl yönetilmesi gerektiği de anlaşılmaya 

başlanmıştır. Doğada, doğal predatör, parazit ve kısa zamanda zararlı seviyesini normal 

bir düzeye getiren hastalık etmenleri bulunduğundan büyük çaplı böcek salgınları 

nispeten az ve kısa sürelidir. Doğal mücadele komplekslerini destekleyemeyen ya da 

bunların dikkatsizce yok edildiği tarım sistemlerinde, zararlı sorunları rutin hale 

gelmekte ve zaman içinde giderek ağırlaşmaktadır. Bu durumda çiftçiler giderek daha 

masraflı olan ekstrem mücadele yöntemlerine başvurmaktadır (Kuepper ve Gegner 

2004). 

 

Pek çok organik yetiştirici, agroekosistemin dengesininin bozulmasının sebebi olarak 

izin verilen doğal pestisitleri görüp bunları bile olabildiğince az oranda kullanmaktadır 

(Kuepper ve Gegner 2004). 

 

6. Bütünlük (Integrity): Bütünlük; organik ürün tüketicilerinin ödediği paranın 

karşılığı aldıklarını temin etmek üzere ortaya konulmuş faaliyetleri anlatan bir 

sistemdir. Tüketicilerin yalnızca satın aldıkları organik ürünlerin organik yöntemlerle 

yetiştirildiğini bilmeye değil, aynı zamanda bu ürünlerin organik olmayan başka 

ürünlerle kirletilmediğini isteme hakkı da vardır. (Kuepper and Gegner 2004). 
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Değişik ülkelerde her ürün için organik tarım kapsamında yabancıotlar, böcekler ve 

hastalıkların yönetimi ile toprakların gübrelenmesine ilişkin yönetim uygulamalarının 

kullanım frekansına göre sıralanması Çizelge 4.14’te verilmiştir.  

 
Çizelge 4.14 Değişik ülkelerde her ürün için organik tarım kapsamında yabancıotlar, 

böcekler ve hastalıkların yönetimi ile toprakların gübrelenmesine ilişkin 
yönetim uygulamalarının kullanım frekansına gore sıralanması 

 
a. 

Yabancı otlar 
b. 

Böcekler 
c. 

Hastalıklar 
d. 

Toprak verimliliği 
Mekanik toprak işleme 
(Mechanical tillage) 

Ürün rotasyonu 
(Rotation) 

Ürün Rotasyonu 
(Rotation) 

Örtücü bitkiler (Cover 
crops) 

El veya el aletleri ile 
mücadele (Weeding by 
hand or hand tool) 

Faydalı böcekler için habitat 
(Habitat for beneficial 
insects) 

Dayanıklı varyeteler 
(Resistant crop varieties) 

Kompost 
(Compost) 

Ürün rotasyonu 
(Rotation) 

Faydalı omrgalılar için 
habitat (Habitat for 
beneficial wertebrates) 

Kompost veya kompost 
şerbeti 
(Compost or compost tea 
solutions) 

jips veya kireç  (Gypsum 
or lime) 

Örtücü bitkiler 
(Cover crops) 

Bacillus thuringiensis Yan bitki ekimi 
(Companion  planting) 
 

Hayvan ürünleri (balık, 
kemik, kan) (Animal by-
products fish, bone,blood) 

Malç (Malches) Faydalı arthropodların 
salımı (Releases  of 
beneficial arthropods) 

Kükürt/Kükürt  esaslı 
materyallar (Sulfur/sulfur 
based materials) 

Mineral takviyesi(Mineral 
ammendments) 

Dikim zamanını ayarlama 
(Planting date adustment) 

Kışlık veya yazlık yağlar 
(Dormant or summer oils) 

Bakır esaslı materyal 
(Copper based material) 

Kompost olmamış hayvan 
atığı 
(Uncomposted manure) 

Boğucu bitkiler 
(Smoother crops) 

İnsektisit sabunlar 
(Insecticidal soaps) 

Solarizasyon Kompost şerbeti 
(Compost tea) 

Sıra aralığının  
düzenlenmesi 
(Rolow width adjustment) 

Bitkisel kökenli insektisitler 
(Botanical insecticides) 

  

Yakma 
(Flaming or burning) 

Tuzak bitkiler 
(Trap crops) 

  

Otlatma (Grazing) Feromonlar/Çiftleşmeyi 
engelleyiciler (Pheromones 
/mating disruption) 

  

Sırtlarda toprak işleme 
(Ridge tillage) 

Virus kökenli patojenlerin 
kullanımı (Release  of viral 
patogen) 

  

Solarizasyon    
* Waltz (1999)’dan uyarlanmıştır. 
 
Çizelge 4.14 incelendiğinde yabancıotlar, böcekler ve hastalıkların yönetimi ile 

toprakların gübrelenmesine ilişkin bazı önlemlerin bu başlık altında yer aldığı ve 

bunlardan bazılarının (münavebe, solarizasyon, kompost) birden fazla grupta yer aldığı 

görülmektedir (Walz 1999). Sözü edilen çizelgede yer alan yabancıotun yönetimi 

(Weed Management); zararlıların yönetimi (Pest Management); hastalıkların yönetimi 

(Disease Management);  Toprağın Yönetimi, Biyolojisi ve Bitki Besin Maddeleri (Soil 

Management, Biology, and Crop Nutrition) gibi temel parametreler, organik tarım 

uygulamalarında genellikle ortak olduğundan, aşağıda bunlar aynı sıra ile ele alınmıştır. 
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Yabancıotların Yönetimi (Weed Management): Bazı organik tarım sistemlerinde 

ürün kaybındaki en önemli factor yabancı otlar olabilmektedir (Petersen et al. 1999). 

Yabancı otlar, özellikle geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş sırasında ciddi bir 

sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Petersen et al. 1999; Walz 1999). 

 

Organik tarımda yaygın olarak kullanılan yabancı ot yönetim teknikleri mekanik toprak 

işleme, elle toplama, ürün rotasyonu ve örtücü bitki kullanımı olup (Lotter 2003) Tablo 

2’de verilmiştir. Geliştirilmiş toprak işleme içinde bıçaklar, tersine-diskler, dönen 

toprak işleyiciler, fırçalı çapa, kılavuz tekerler ve kızaklar yabancı ot mücadelesini 

iyileştirmesinde kullanılmaktadır (Smith 2000). Organik tarımda potansiyel gösteren 

diğer yabancı ot mücadele yöntemleri mikrobiyal biyomücadele etmenleri (Kennedy ve 

Kremer 1996), toprak işleme (Gallagher ve Cardina 1998), mısır gluteni gibi organik 

tarıma uygun herbisitler (McDade ve Christians 2000) ve ürün ile yabancı otu ayırt 

edebilen bilgisayar destekli toprak işleme ekipmanı sistemleridir. Diğer yöntemler 

olarak; 

 
Planlı Ürün Rotasyonu (Planned Crop Rotation): Tek yıllık üretim sistemlerinde 

temel bir araç olarak ürün rotasyonu, belirli bir tarlada belirli bir sırayla yetiştirilen ürün 

ve örtücü bitkilerden söz etmektedir. Belirli bir ürün sırası uzun ve kısa vadede toprak 

verimliliğine ve zararlı yönetimine fayda sağlar. Tarımsal işlemler özellikle yem bitkisi 

legüminozları içeren ürün rotasyonlarına bağlıdır. Bu işlem, sonraki dönemlerde 

yetiştirilecek olan çok fazla besin maddesi tüketen mısır gibi bitkilerin ihtiyaç 

duyacakları azotun büyük kısmını temin eder (Kuepper ve Gegner 2004). Sürdürülebilir 

bitki ekim nöbetinin kullanılması; organik tarımda hem gübreleme hem de hastalık ve 

zararlı mücadelesi bakımından esastır. Bitki münavebesi, uzunca süreler boyunca 

“konukçu” bitkileri uzaklaştırarak zararlının biyolojisinin kopmasını sağlar. Rotasyonlar 

aynı zamanda daha çeşitli ve dengeli tarımsal ekosistemlerin desteklenmesine yardım 

eder (Anonymous 2007b).  

 

Malçlama (Mulching): Malçlama sıklıkla organik üreticiler tarafından kullanılan bir 

uygulamadır. Eskiden beri, büyük miktardaki organik materyalin –saman, kuru ot, odun 

parçaları vb.- araziye, toprakla bitkiler arasına yayılmasını gerektirmektedir. Organik 

malçlar toprak nemini, sıcaklığını düzenler, yabancı otları baskılar ve toprağa organik 
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madde sağlar. Malçlama en çok tek yıllık yüksek değerdeki ürünlerin yoğun üretiminde 

ya da meyve üretiminde uygundur (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Tarla hazırlığı ve Tohum ekimi (Tillage and Cultivation): Tarla hazırlığı ve tohum 

ekimi, tarım sistemlerinde çeşitli amaçlara ulaşmayı sağlayabilen araçlardır: yabancı ot 

kontrolü, üretim artıklarının yönetilmesi, toprağın havalanması, hayvan gübrelerinin ve 

diğer gübrelerin muhafazası, sert toprakların azaltılması, zararı ve hastalık habitatlarının 

yok edilmesi amacıyla sanitasyon vb.Geleneksel çiftçiler bu amaçlara ulaşabilmek için 

kimyasallara bağlıyken, organik yetiştiriciler daha çok tarla hazırlığına ve faydanın 

arttırılmasına odaklanmaktadır (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Organik sistemlerde tohum ekimi, sıklıkla bir sanat seviyesine yükselir. Sıralı ürün eken 

çiftçiler sıklıkla, tohumun ekilmesinden hemen sonra başlayan kör tohum ekimi denen 

yöntemi –ürün sıralarının dikkate alınmadığı sığ toprak işlemesi- bitkilerin 5-6 cm boya 

ulaşmasına kadar kullanırlar (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Yangın (Fire): Yangın, organik tarımda birkaç değişik şekilde kullanılabilmekte olup 

bunlardan en fazla ilgi çekeni alev ya da termal yabancı ot temizliğidir (Kuepper ve 

Gegner 2004). 

 
Zararlıların Yönetimi (Pest Management): Organik tarım uygulanan alanlarda 

zararlılarla mücadele büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda organik tarım alanlarında 

yabancıotun dışında da çok sayıda artropod’lar (örneğin böcekler, kırmızıörümcekler), 

nematodlar, fungus ve bakteriler de önemli problemler oluşturmaktadır. Organik tarım 

uygulamalarında bir dizi yöntemlerin uyumlu kullanımını içeren IPM (Entegre 

Mücadele) uygulamaları, hastalık ve zararlıların kontrol altına alınmasında en önemli 

yöntemlerden birisidir. Bu metot, münave ve besin yönetimini uygulamakla kalmaz, 

zararlıların habitatlarının uzaklaştırılmasını, faydalı faunanın yaşamına uygun yaşam 

alanlarının oluşturulmasını, hastalık ve zararlılara dirençli tür seçimi, bitkileri koruyucu 

fiziksel bariyerlerin oluşturulması, polikültür tarımın yerleştirilmesi, biyoteknik 

yöntemler gibi değişik metotları da içerir. Zararlı popülasyonunun baskı altında 

tutulmasında faydalı organizmalardan yararlanılması ilkesine dayanan biyolojik 

mücadele yöntemleri; organik tarımın temel taşlarından birisidir (Anonymous 1998). 
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Organik tarım, hatalı uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi yeniden kurmaya 

yönelik insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik 

kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklamıştır. Bu 

nedenle biyolojik mücadele yöntemleri geliştirilmiştir. Biyolojik mücadele, virüslerle, 

bakterilerle, funguslarla, nematodlarla ve protozoonlarla mücadele şeklindedir. Burada 

her organizma ile mücadelenin farklı bir metodu ve farklı bir uygulama şekli mevcuttur. 

Tarım yaparken zararlı böceklerin ve hastalıkların mücadelesinde doğal düşmanları 

kullanılır. Biyolojik mücadelede kullanılan doğal düşmanlar 3 grup altında 

sınıflandırılabilir. Bunlar predatörler (avcı böcekler, avları ile doğrudan beslenirler), 

parazitoitler (yumurtalarını zararlı böcüklerin üzerine veya içine bırakan küçük 

arıcıklar) ve mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, funguslar, nematodlar)’dır. 

Özellikle zararlı böceklerin bir tarım alanındaki yoğunluğunun ekonomik zarar seviyesi 

altında tutunabilmesi için faydalı böceklerin kullanılması en yaygın olarak bilinen 

biyolojik mücadele şeklidir. Organik tarımda biyolojik mücadele yaparken önemli olan 

nokta, zararlıyı yok ederken, faydalı olanın ekolojik dengesinin bozulmasını önlemektir 

(Tunç ve Mekki 2010).  

 

Gelişmiş ülkelerde, organik çiftçilerle yapılan bir anket sonucunda; zararlı yönetiminin 

öncelik listesinde yedinci sırada yer aldığı anlaşılmıştır. Bu durum, genel kanının 

aksine, organik tarım sistemlerinde zararlı yönetiminin başta gelen sorunlardan biri 

olmadığı anlaşılmaktadır (Trewavas 2001; Lotter 2003). Geleneksel tarım/Organik 

tarım karşılaştırmaları da bu fikirle uyum göstermektedir (Clark et al., 1998, Letourneau 

and Goldstein 2001). Ürün rotasyonu, faydalı arthropodlar ve ormurgalı habitat ile 

Bacillus thuringiensis uygulanması, en çok kullanılan arthropod zararlı yönetimi 

stratejileridir (Lotter 2003).  

 

Yüksek egroekosistem biyoçeşitliliği, organik tarımın ana öğelerinden biri olup ilaç 

uygulanmayan ekosistemlerde önemli bir zararlı yönetim faktörü olarak kabul 

edilmektedir (Altieri 1994; Brown 1999). Doğal düşman yetiştirme tesisleri kullanılarak 

predatör ve parazitoitlerin etkinliğinin arttırması mümkün olabilir (Luna vd. 1999; 

Fouchshofen 2000). 
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Zararlıların yönetimiyle ilgili bazı parametreler aşağıda ele alınmıştır. 

 

Kayıtların Tutulması (Record Keeping): Pek az kişi, organik yetiştiricilikte kayıt 

tutmayı bir araç olarak görür. Bununla birlikte, ürünün nasıl ve nerede yetiştirildiğinin, 

hangi ürünün ne zaman kullanıldığının, hangi kutularda ya da soğutucularda 

depolandığının kayıt altına alınması; ürünün bütünlüğünün ortaya konulması 

bakımından kritik öneme sahiptir. Eğer çiftçi ürününün yetiştirilmesinde, kimyasallarla 

kirlenmediğine, benzer ancak geleneksel yöntemle üretilmiş başka ürünle karışık 

olmadığına ilişkin yeteince belge ortaya koyamazsa sertifalandırılması reddedilebilir 

(Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Sıra arası ekim ve Yandaş bitki ekimi (Intercropping and Companion Planting): 

İki ya da daha fazla sayıda, aynı düzeyde birbirine faydalı bitkinin belirli bir mesafede 

sıralar arası ekilmesi biyolojik çeşitliliği arttıran stratejilerden biridir. Büyük ölçekli 

mekanize ürün yetiştirme kültüründe buna sıra arası ekim denilir. Tipik olarak soya 

fasülyesi ve mısır gibi birbiriyle uyumlu tarla ürünlerine ait sırasının veya sıralarının 

değiştirilmesini kapsar. 

 

Biyolojik Mücadele (Biological Pest Control): Organik tarım büyük oranda faydalı 

böcek predatörlerine ve parazitlerine, zararlıların hastalık etmenlerine, böcek yiyen 

kuşlara, yarasalara ve diğer canlılara bağlı olup bu unsurlar zararlı problemlerinin 

çözülmesine yardımcı olur. Bu biyolojik mücadele unsurları, zararlı sayılarını, ürünün 

yetişmesinde zararlıların kültürel tedbirler veya hafif etkili pestisitler kullanılarak belirli 

bir seviyede kalmasını sağlamaya yardımcı olur. Bazı hallerde, biyolojik mücadele o 

kadar etkili olmaktadır ki başka bir ilave tedbire gerek kalmamaktadır. Toprak 

iyileştirici bir rotasyondaki ürünlerin çeşitliliği, örtücü bitki kullanılması ve diğer 

uygulamalar, toprak biyolojisinin çeşitlenmesini sağlayarak toprak zararlılarını baskı 

altında tutar. Aynı zamanda, toprak üstü faydalıları için de bir habitat sağlar. 

Pestisitlerin kullanılmaması da biyolojik mücadeleyi güçlendirir (Kuepper ve Gegner 

2004). 
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Pek çok organik sistemde, çiftçiler bazen gelin böcekleri, bazı neuropterler, 

trichogramma arıları gibi ya da oldukça etkili olan yabancıot tohum yiyen kazlar gibi 

biyolojik mücadele etmenlerini satın alarak üretim alanlarına bırakırlar. Yetiştiriciler; 

faydalı böcekler, örümcekler ve diğer yardımcı türler için hem kalıcı hem de geçici 

habitatlar tasarlayarak bunların devamlılığını temin etmektedir. Buna tarlalık 

(farmscaping) denilmektedir. (Kuepper ve Gegner 2004). 

 
Bitki koruma uygulamaları  (Sanitation): Sanitasyon değişik şekillerde olabilir:  

 

• Bitki hastalığı veya zararlı böcek etmenlerini taşıyan bitki artıklarının uzaklaştırılması, 

yakılması ya derin sürülmesi, 

• Zararlılara barınak imkanı sağlayan yabancı ot habitatlarının yok edilmesi, 

• Temiz bir tarlaya girmeden önce, tarım ekipmanlarından yabancı ot tohumlarının 

temizlenmesi, 

• Budama araçlarının sterilize edilmesi olarak sayılabilir  (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

İnsan ve hayvan sağlığında olduğu gibi, bitki koruma uygulamalarının (sanitasyon) 

zararlı sorunlarının önlenmesinde uzun bir yol alabilir. Bununla birlikte, temiz toprak 

işleme, derin sürme ve bitki artıklarının yakılması gibi pek çok uygulama erozyonu 

arttırabilir ve biyoçeşitliliği azaltabilir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik ile çelişebilir. İyi 

organik yetiştiriciler bunun farkındadır ve bu uygulamalara geçiş ya da kurtarma 

seçeneği olarak bakarlar ve her yıl uygulanabilecek yöntemler olarak görmezler. 

 

Optimum bitki sağlığı; organik tarımdan gelen çevresel faydalarının esası, sağlıklı 

olarak bulunan topraklardır. Topraktaki mikroorganizmalar organik maddeleri işleyerek 

bitkilerin sağlıklı ve canlı büyümesine imkan veren mineral ve besin maddelerinin 

dengede bulunmasını sağlar. Bu denge noktasına ulaşıldığında, bitkilerin buna bağlı 

olarak sağlık durumlarının iyi olması; zararlı ve hastalıklara karşı direncini arttırır. 

Bitkilerin iyi idaresi ve hijyen hastalık ve zararlı problemlerinin önlenmesine ve 

bitkilerin sağlıklı bulunmasına önemli katkı sağlar (Anonymous 2007b) 
 

Dirençli varyeteler: Belirli hastalık ve zararlılara doğal olarak dirence sahip bitki 

varyetelerinin seçilmesi, hastalık problemlerinin meydana gelme olasılığını ve bunların 
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kimyasal girdiler kullanılarak mücadele edilmesi ihtiyacını ciddi oranda azalatabilir veya 

bu ihtiyacı ortadan kaldırabilir. 

 

Bu dayanıklı konukçu bitki kullanma yaklaşımının bu temel uygulamaları bir araya 

getirmesi; organik sistemlerde diğer zararlı mücadelesi önlemlerine nadiren ihtiyaç 

duyulmasına neden olur. Bununla beraber, bazı durumlarda bazı özel zararlılar bu 

sisteme uymayabilir ve potansiyel olarak zarara neden olabilir. Bu gibi durumlar, 

afitlerde olduğu gibi belirli bazı zararlıları destekleyen hava koşulları ile ilişkilidir. 

Alternatif olarak, bu gibi durumlar daha önceden organik olmayan şekilde yönetilen 

sistemlerde, biyolojik çeşitliliğin yetersiz olduğu organik tarıma dönüşümün ilk 

dönemlerinde meydana gelebilir (Anonymous, 2007b). 

 

Tamponlar ve Bariyerler (Buffers ve Barriers): Tarla tamponları, üretim yapılan 

tarlaları çevreleyen yada kıyısındaki çim şeritler veya diğer kalıcı vejetasyondan 

meydana gelir. Bu tampon bölgelerde hem geleneksel hem de alternatif tarım 

bakımından, toprak erozyonunu azalttıklarından ve su kalitesini arttırdıklarından ötürü 

bu alanlara ciddi bir ilgi vardır. Eğer doğru şekilde yönetilirlerse, bazı tamponlar aynı 

zamanda faydalı böcek habitatına da hizmet edebilir. Buna karşın, sertifikalı organik 

üretimde tarla tamponlarının komşu alanlarda kullanılan kimyasallar nedeniyle meydana 

gelebilecek kirlenmeyi azaltmak gibi bir amacı daha vardır. Çoğu kuruluş, kimyasal 

kullanımı tehlikesinin olduğu yerlerde, “kontrolsüz” tarla kenarlarında en az 7 m 

genişliğinde ayırıcı bir şerit bölge olmasını gerektirmektedir. Tehlikenin daha büyük 

olduğu yerlerde daha geniş tamponlar gerekebilir; örneğin, uçaklarla sentetik pestisit 

uygulanan komşu tarlaların var olması gibi (Kuepper ve Gegner 2004). 

 
Doğal Zararlı Yönetimi (Natural Pest Management): Geleneksel ya da organik 

olsun, zararlılar tüm çiftçileri ilgilendirmektedir. Çiftçiler, zararlılarla mücadele etmek 

için çokça zaman ve kaynak harcamaktadır. Bununla birlikte, organik “dünya 

görüşünde” zararlılar –ister yabancı ot olsun, ister böcek ya da hastalık olsun- bir felaket 

değildir. Bunlar, bir üretim sisteminin taklit etmesi gereken doğal ekosistemlerden ne 

derece uzaklaştığının bir göstergesidir. Örneğin, bazı yabancı otlar toprak çok fazla 

asidik veya basit yapıda olduğunda yaygınlaşma eğiliminde, bazısı toprak strüktürü 
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zayıf ve koşullar anaerobik olduğunda yaygınlaşmakta, bazısı ise aşırı gübreleme veya 

hayvan gübresi tuzlarıyla uyarılmaktadır (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Organik tarım yanlıları aynı zamanda, zararlı böceklerin zayıf bitki beslenmesinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan zayıf veya düşük yapılı bitkilere yöneldiğine inanmaktadır. 

Bu kişilerin önerdiği mantık, zararlıların sağlıklı, iyi beslenen bitkilerce uzaklaştırıldığı 

iddiasıyla desteklenmektedir. Bu inanç sık sık sorgulanmakta ve konu üzerinde ciddi 

araştırmalar yapılması gerekmektedir (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Bilimsel anlayış geliştikçe, böcek salgınlarının tüm agroekosistemdeki 

dengesizliklerden kaynaklandığı ve nasıl yönetilmesi gerektiği de anlaşılmaya 

başlanmıştır. Doğada, doğal predatör, parazit ve kısa zamanda zararlı seviyesini normal 

bir düzeye getiren hastalık etmenleri bulunduğundan büyük çaplı böcek salgınları 

nispeten az ve kısa sürelidir. Doğal mücadele komplekslerini destekleyemeyen ya da 

bunların dikkatsizce yok edildiği tarım sistemlerinde, zararlı sorunları rutin hale 

gelmekte ve zaman içinde giderek kötüleşmektedir. Bu durumda çiftçiler giderek daha 

masraflı olan ekstrem mücadele yöntemlerine başvurmaktadır. (Kuepper ve Gegner 

2004). 

 

Organik tarım; büyük oranda faydalı böcek predatörlerine ve parazitlerine, zararlıların 

hastalık etmenlerine, böcek yiyen kuşlara ve yarasalara, diğer canlılara bağlı olup bu 

unsurlar zararlı problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Bu biyolojik mücadele 

unsurları, zararlı sayılarını, ürünün yetişmesinde zararlıların kültürel tedbirler veya hafif 

etkili pestisitler kullanılarak belirli bir seviyede kalmasını sağlamaya yardımcı olur. 

Bazı hallerde, biyolojik mücadele o kadar etkili olmaktadır ki başka bir ilave tedbire 

gerek kalmadan doğal denge kurulabilmektedir (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Pekçok organik sistemde, çiftçiler bazen gelin böcekleri, bazı neuropterler, 

trichogramma arıları gibi ya da oldukça etkili olan yabancıot tohum yiyen kazlar gibi 

biyolojik mücadele etmenlerini satın alarak tarlalarla bırakırlar (Kuepper ve Gegner 

2004). 
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Yetiştiriciler; faydalı böcekler, örümcekler ve diğer yardımcı türler için hem kalıcı hem 

de geçici habitatlar tasarlayarak bunların devamlılığını temin etmektedir. Buna tarlalık 

(farmscaping) denilmektedir. (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Toprak iyileştirici bir rotasyondaki ürünlerin çeşitliliği, örtücü bitki kullanılması ve 

diğer uygulamalar; toprak biyolojisinin çeşitlenmesini sağlayarak toprak zararlılarını 

baskı altında tutar. Aynı zamanda, toprak üstü faydalıları için de bir habitat sağlar. 

(Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Yukarıda sözü edilen yöntemler uygulanmasına karşın zararın önlemesi veya 

popülasyonun baskı altına alınamaması durumunda organik tarım yapan üreticiler, 

pestisit uygulamak durumunda kalabilirler.  

 

Zararlıların organik mücadelesinde biyolojik ilaçlar/biyopreparatlar/mikrobiyal 

insektisitler/biokontrol büyük yer tutmaktadır. 

 

Biokontrol (Biocontrol): Pestisit gelişminde en hızlı büyüyen alanlardan birisi olan 

biyopestisitler çok zararlı olan etmenlerin organik tarımdaki mücadelesinde büyük ümit 

vaad etmektedir. En iyi bilinen biyopestisitler arasında Bacillus thuringiensis (Bt) 

formülasyonları lepidopter zararlıların mücadelesinde ve patates böceğinde 

kullanılmaktadır. (Kuepper ve Gegner 2004). Bazı istisnalar dışında, organik tarım 

yapılan çiftliklerede organik kökenli pestisitlerin kullanımına izin verilmesine karşın, 

sentetik bileşiklerin kullanımı yasaktır. Pestisitlere direnç oluşumunun minimum 

düzeyde tutulabilmesi için farklı etki biçimine sahip insektisitlerin bir düzen içerisinde 

ve sıra ile kullanılmasında yarar görülmektedir. Organik tarım uygulamalarında Bacillus 

thuringiensis (bacterial toxin), pyrethrum (bir chrysanthemum ekstraktı), spinosad 

(bacterial metabolite), neem (neem ağacı  ekstraktı) ve rotenone (baklagil kök  ekstraktı) 

gibi bitkisel kökenli preparatların kullanımına izin verilmektedir. Bu preparatlar, 

sentetiklere oranla, daha emniyetli ve daha çevre dostu olduğundan “yeşil pestitler” 

olarak da adlandırılmaktadır. Bu uygulamalarda, alınacak ürünün miktarı, biyolojik 

çeşitlilik, çevre kirliliği, insan sağlığı,toprak koruma, ürünün pazar değeri gibi 
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parametrelere göre işin ekonomik boyutu da organik tarımın uygulanabilirliğinde etkili 

olmaktadır (Hankins  2009).   

 
Biopestisitler: Biyopestisitler üç ana grup altında toplanabilir. 

 

1. Bünyesinde mikroorganizma bulunduran mikrobial pestisitler (örneğin, bakteri, 

fungus, virus, protozoa) 

2. Bitkisel kökenli pestisitler,  

 

Bitkisel ilaçlar ticari olarak yaygın olarak bulunan rotenon, neem ve pirethium gibi 

materyallerdir. Daha az bilinen bitkisel ilaçlar arasında qassia, equisetum vee ryania 

sayılabilir. Black-Leaf40® gibi tütün ürünleri ve stricnine de bitkisel ürünler olmasına 

karşın yüksek toksisiteleri nedeniyle organik tarımda kullanılması yasaklanmıştır. 

 

Sabunlar: Bir dizi ticari sabun esaslı ürün; insektisit, herbisit, fungusit ve algisit olarak 

oldukça etkilidir. Deterjan bazlı ürünlerin organik üretimde ürüne kullanılmasına izin 

verilmez. 

 

3. Biyokimyasal pestisitler. Toksik olmayıp doğal olarak görülen bileşikler olup  

zararlıların mücadelesinde kullanılan  toksik olmayan materyallerdir. Bunlar, 

konvensiyonel pestisitlerin aksine, böcekleri genellikle öldürür veya inaktif hale getir. 

Gelişmeyi engelleyen veya çiftleşme düzenini bozan, zararlıların izlenmesinde 

kullanılan feromonlar, biyokimyasal pestisitlere örnek olarak verilebilir. Feromonlar; 

zararlı böceklerin çiftleşme dönemleri esnasında eşlerin birbirini bulmalarını 

engellemek ya da şaşırtmak için veya böceklerin tuzaklara çekmek için kullanılabilir. 

 

Temelde, organik sistemlerde her çeşit pestisit kullanımı kabul edilebilir olmayıp daha 

geniş çaptaki biyorasyonel pestisitlerin kullanılmasına izin verilebilmektedir. Pestisit 

kullanılmasının sıklığı büyük ölçüde ürüne ve tarlanın yerine göre değişir. Örneğin, 

Corbelt’teki organik tarlalarda neredeyse hiç pestisite yer yoktur. Aksine, 

Ortagüneydeki organik meyve bahçelerinde rutin olarak şiddetli fungusit ve insektisit 

uygulamalarına izin verilebilmektedir. Organik tarımda kullanılmasına izin verilen 

pestisitler genel olarak birkaç sınıfa girmektedir (Kuepper ve Gegner 2004).  
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Mineraller: Bunlar arasında kükürt, bakır ve kil bazlı materyaller (örneğin Surround®) 

yer almaktadır. 

 

İngiltere’de organic tarımda Toprak Birliği’nin izin verdiği dört pestisit aşağıda 

verilmiştir (Anonymous 2007 b). 

 

• Bakır fungusitler (esasen patateste ve bazı bahçe bitkilerinde kullanılır) 

• Rotenon (Derris olarak da bilinen doğal bir bitki ekstraktı) 

• Sülfür (sınırlı sayıda bitkide bazı fungal hastalıkların mücadelesinde kullanılan bir 

elementtir) 

• Arap sabunu (afit popülasyonlarıyla mücadele etmekte kullanılabilen doğal orijinli 

yağ-asitli potasyum sabunundan elde edilmektedir) 

 

Organik tarımda kullanılabilecek diğer girdiler:  

• Gübre yapımında kullanılan yosun 

• Toprağı iyileştirmek için kullanılan organik minerallerden elde edilen kireçtaşı, 

potasyum ve fosfat.  

• Plastik örtü. Organik çiftçiler; yeniden kullanamayacakları plastik örtülerin geri-

dönüştürülmesi için tesisler bulmaya yönlendirilmelidir. 

 

Pek çok organik yetiştirici agroekosistemin dengesini bozulmasının sebebi olarak 

görerek izin verilen doğal pestisitleri de olabildiğince az oranda kullanır (Kuepper ve 

Gegner 2004). 

 

Hastalıkların Yönetimi (Disease Management): Organik ürün yetiştiren çiftçiler, 

hastalık yönetimini araştırma öncelikleri tablosunda sekizinci sıraya koymuş olup bu 

durum arthropod zararlı yönetimi gibi hastalık sorunlarının da organik tarım 

sistemlerinde öncelikli sorun olmadığını göstermektedir. Ürün rotasyonu, dirençli 

varyeteler, kompost veya kompost şerbeti uygulamaları ve yandaş bitki dikimi gibi 

uygulamlar çiftçilerin en sık uyguladıkları hastalık yönetim stratejileri arasında yer 

almaktadır (Lotter 2003). 
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Toprağın Yönetimi, Biyolojisi ve Bitki Besin Maddeleri (Soil Management, 

Biology, and Crop Nutrition): Örtücü bitkiler, legüminözler, kompostlar ve 

hayvanların yan ürünleri organik çiftçilerin kullandığı en yaygın olan gübreleme 

yönetimi stratejileridir. Organik tarım topraklarının geleneksel tarım topraklarından 

daha yüksek toprak kalitesine sahip olduklarını ve daha yüksek su tutma kapasitesi, 

mikrobiyal biyokütle, organik madde (karbon), toplam azot bulundurur (Lotter 2003).  

 

Yeşil Gübreler ve Örtücü Bitkiler (Green Manures and Cover Crops): Yeşil 

gübreleme, toprağın iyileştirilmesi amacıyla, yetiştirilen bitkinin toprağa karıştırılmasını 

ifade etmektedir. Bu uygulamanın oldukça uzun bir geçmişi vardır. Yeşil gübreleme, 

geleneksel olarak bir mevsim boyunca bitki yetiştirilmesini gerektiren bir uygulama 

olması nedeniyle son yıllarda göz ardı edilen bir uygulama olmuştur. Örtücü bitki 

yetiştirme ise toprak ve besinin korunması amacıyla bitki yetiştirilmesidir (Kuepper ve 

Gegner 2004). 

 

Hayvan gübresi ve Kompost (Manuring and Composting): Hayvan gübrelerini elde 

etmenin en iyi yollarına biri kompost haline getirmektir. Kompost yapımı, gübre 

içindeki besin maddelerini stabil hale getirirerek faydalı organizma popüalsyonları 

meydana getirir ve toprak ile ürünlere faydalı etkiler yapar (Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Destekleyici Gübreleme (Supplemental Fertilization): Pek çok organik sistemde, 

ürün rotasyonu, organik gübre verilmesi, yeşil gübre verilmesi, topraktaki gelişmiş 

biyolojik aktiviteyle birlikte yıllık bitkiler için bolca temel mineral kaynağı sağlar 

(Kuepper ve Gegner 2004). 

 

Yaprak Gübreleri (Foliar Fertilization): Yapraktan gübreleme veya beslenme; 

uygulamanın püskürme yoluyla yapılmasını, besinlerin bitki yapraklarına ve dokularına 

buralardan absorbe olmasını gerektirir. Özel bir organik uygulama olmamakla birlikte, 

pek çok organik yetiştirici tarafından uygulanmaktadır. Kullanılan gübre materyali 

genel olarak çözünebilir haldeki balık ve suda yetişen bitki esaslı ürünler, doğal olarak 

şelat besinler (naturally chelated nutrients), humik asit ekstraları ve bitki çayları, 
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kurumuş haldeki kan, hayvansal gübre, guano veya kompostdan oluşmaktadır (Kuepper 

ve Gegner 2004). 

 

İlk bakışta, yaprak gübrelerinin kullanılması, bitkiyi beslemek için toprağı beslemeyi 

gerektiren organik düşünce ile çelişir görünmektedir. Organik yetiştiriciler bu 

yaklaşımın kullanılmasını iki noktada kabullenmektedir: 

 

Yapraktan gübreleme kesinlikle destekleyici bir gübreleme şekli olup toprağı iyileştiren 

geleneksel uygulamaların yerine kullanılmamaktadır. 

 

Yapraktan gübrelemenin kök gelişimini arttırarak rizosferdeki (bitki köklerine yakın 

toprak alanı) biyolojik aktiviteyi arttırır. Toprak biyo-yaşamı bu şekildeki yapraktan 

gübrelemeden dolaylı olarak faydalanır (Kuepper ve Gegner 2004). 
 

Sonuç olarak: 
 

Organik tarımda önemli bileşenleri olan yabancıotların yünetimi, zararlıların yönetimi, 

hastalıkların yönetimi ile gübreleme gibi konular her nekadar yukarıda ayrı ayrı ele 

alınm akla birlikte, bunlardan birinin, diğerini etkilediği ve zaman zaman zaman içi içe 

girdikleri de görülmüştür. Organik tarımın araç ve uygulamaları arasında geleneksel 

alternatifler –ürün rotasyonu, gübreleme, kireçleme vb- yer almakta olup güçlü bir 

üretim sistemi için uzun zamandan beri önemli olarak kabul edildiği; bu araç ve 

uygulamaların araştırmalar ve yoğun gözlemler sonucunda geliştirildiği; çalışan bir 

organik sistem geliştirmek için her çiftliğin kendine göre araç ve uygulamalarının bir 

kombinasyonunun olabileceğine dikkat edilmesi gerektiği; sertifikalı organik tarımın 

biyoçeşitlilik, entegrasyon, sürdürülebilirlik, doğal bitki beslenmesi, doğal zararlı 

yönetimini kapsayan bir dizi prensiplerle de karakterize edildiği ve bunlara uyulması 

durumunda zararlı ve hastalıkların şiddetinin, azaltılabileceği kanısına varılmıştır.  
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4.5 Organik bitki üretiminin temel prensipleri ve uygulamaları dikkate alınarak 
Kızılırmak’da karpuz ve kavun ekim alanlarında görülen zararlı böceklerin 
organik mücadelesi 

Organik düşünceler kapsamında organik tarım ve pazarlama 1970’lerde hayata girmiş 

ve bir endüstri kolu olarak gelişmeye başlamıştır. Sonuç olarak, geleneksel tarımdaki 

ürünlerden ayırt edilebilmesi için belirgin bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmuştur. Buna 

göre, yıllardan beri organic tarım; sentetik insektisitler ve geleneksel gübreler 

kullanılmaksızın tarımsal üretim yapılması olarak anlaşılmaktadır (Kuepper ve Gegner 

2004).  

 

Organik tarım; doğal sistemlere karşı olmaktan ziyade organik sistemlerle birlikte işleyen 

ve kılı kırk yaran bir tarım metodudur. Zararlı ve hastalıkların neden olduğu zarar, temel 

bazı uygulamalar yardımıyla azaltılmaktadır (Anonymous 2007b). 

 

Kavun tarlalarında bulunan zararlı böcekler, organik fosforlular ya da carbamatlar gibi 

standart pestisitler kullanılarak mücadele edilmesine karşın, emici böceklerle 

mücadelede etkili oldukları bilinen imidacloprid gibi yeni kimyasallar 

uygulanmamalıdır. Spinosad (Success) yeni bir düşük riskli bileşik olup büyük ümit 

vaad etmektedir. Bacillus thuringiensis yaygın olarak kullanılan bir mikrobiyal insektisit 

olup feromonlar; popülasyonların izlenmesinde oldukça etkili araçlardır. İnsektisit 

özellikli sabunlar etkileri bakımından orta düzeyde olmakla birlikte bunlar nimflere karşı 

oldukça etkilidir. Parazitler, predatörler ve doğal olarak görülen virüsler; yüksek böcek 

yoğunluklarında düşük etki göstermektedir. Ticari açıdan bakıldığında kavun 

tarlalalarında bulunan çok sayıdaki zararlı türlerle mücadelede biyolojik mücadele, 

maalesef etkili bir yöntem olarak görünmemektedir. Meyvenin yüksek değeri ve 

tüketicilerin zarara karşı düşük toleransı nedeniyle, entegre bir yaklaşımın 

kullanılmasını, böcek zararının yönetiminde yoğun tedbirlerin alınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle sekonder zararlıların bu üründe oldukça sorunlu olabilmesi 

nedeniyle, kavunda IPM’in pek çok taktiği bir arada değerlendirilerek hangi 

insektisitlerin kullanılacağının doğrulukla belirlenmesi büyük önem taşımaktadır 

(Anonymous 2003).   
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Mevsim başında tohum ekiminde fide çıkışı ve fidelerin gelişmesi sırasında karpuz ve 

kavunun tarlalarında bazı zararlıarın görüldüğü ve bazılarının zararının hasata kadar 

devam ettiği gözlenmiştir. Bu nedenle gerek üreticiler ve gerekse zararlılarla mücadele 

konusunda tavsiye veren elemanların; tarlalardaki bitkileri, civarındaki toprağı 

incelemek suretiyle mevsim başında zarar yapan zararlı böcekler takip edilmeli; komşu 

tarlalardan zararlı türlerin karpuz ve kavun tarlalarına geçip geçmediklerini denetlemek 

amacıyla kontrol etmesi, survey yapılması gerekmektedir. Mevsim başında zarar yapan 

böcekler, tohumun çimlenmesi, fide çıkışı sırasında bir problem olabilir ve bitki 

popülasyonunu ve bitki gelişmesini azaltabilir. Bunlar izlenerek gerekli önlemler 

zamanında alınmalıdır. 

 

Organik üretime geçilebilmesi için böceklerde olduğu gibi, karpuz ve kavun tarlaları 

ilgili teknik elemanlar ile çiftçiler tarafından zaman zaman hastalık yönünden de sürvey 

yapılmalıdır. Üreticilerin karpuz ve kavunda görülen hastalıklar hakkında yeterince bilgi 

sahibi olmadıkları ve dolayısıyla gelişigüzel ilaç kullandıklarından organik tarıma geçiş 

imkanının azaldığı gözlenmiştir. 

 

Yukarıda belirtildiği üzere karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan hastalık ve 

zararlıların, üreticiler taraından tanınması ve buna yönelik olarak mevsim başından 

itibaren sürevey çalışmaları yapılarak en az pestisit kullanımı yoluna gidilmelidir. 

 

Böceklerin organik mücadelesi: karpuz ve kavun alanında görülen böcekler ana 

zararlılar ve diğer zararlılar olmak üzere iki bölümde ele alınarak bunların organik yolla 

mücadelesi aşağıda verilmiştir. 

 

4.5.1 Ana zararlıların organik mücadelesi 

4.5.1.1 Myiopardalis pardalina ve organik mücadelesi 

A. Biyolojik mücadele: Larvaların predatörü olarak Cataglyphis bicolor Fabr., 

Cataglyphis megalocola Först. ve Pheidole pallidila Nyl. karınca türleri saptanmıştır. C. 
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megalocola ve C. bicolor tarlada kavunların civarında rastladıkları larvaları yuvalarına 

taşırlar (Anonymous 1995). 

 

A. Kültürel yöntemler  

 

 Dayanıklı varyetelerin yetiştirilmesi, 

 Erken veya sera ekimi yapılması, 

 Kışlayan pupaları gömmek veya güneş ışığına maruz bırakmak için sığ 

yada derin toprak işlemesinin uygulanamsı, 

 Alternatif konukçuların yok edilmesi, 

 Bulaşık meyvelerin toplanıp derin çukurlara gömülerek üzeri kireçle 

kapatılıp imha edilmesi, 

 Bitki artıklarının imha edilmesi, 

 Uzun ve kısa süreli bitki rotasyonunun yapılamsı önerilmektedir. 

 

Çalışmanın yapıldığı Kızılırmak kavun ekim alanlarında münavebe yapıldığı 

gözlenmiştir.  

 

Tarlalar genellikle 10–15 cm derinliğinde sürüldüğünden dolayı pupaları 15 cm’den 

daha derinlerde bulunduğu anlaşılan Kavun sineği pupalarının, toprak işlemeden 

etkilenmediği saptanmıştır. Toprak işlemenin zararlı üzerine olumsuz etki edebilmesi 

için toprağın 15cm’den daha derin işlenmelidir. 

 

B. Biyolojik mücadele : Yapılan literatür taramalarına göre etkili doğal düşmanının ve 

feromon tuzağının bunmadığı; ancak bazı kaynaklarda Caiaglyphis bicolor Fabr., 

Cataglyphis megaiocola Först. ve Pheidole pallidila Nyl. gibi bazı karınca türlerinin 

zararlı larvaların predatörü olduğu bildirilmiştir (Anonymous 1995). Ancak, yapılan 

çalışmada zararlının her hangi bir doğal düşmanına rastlanılmamıştır. 
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C.Kimyasal mücadele 

 

İlaçlama zamanının tespiti: Bir yıl önce ekili alanlarda Kavun sineği zararı görülmüş 

ise ertesi yıl kavunlar fındık- ceviz büyüklüğünü aldığında 1. ilaçlama, bundan 15 gün 

sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Kavunun vejetasyon süresi çok uzun olan yerlerde 3. 

ilaçlama yapılabilir. Van ili yöresinde bir ilaçlama ile sonuç alınmaktadır. Bunun 

nedeni, bu ildeki kavun yetiştirme tekniği diğer illerdekinden farklıdır. Van ili yöresinde 

kavunlar, portakal, büyüklüğünü aldığı zaman meyveler toprakla örtülmekte ve sinekle 

teması kesildiğinde 2. ve 3. ilaçlamalara gerek kalmamaktadır (Anonymous 1995). 

 

Kullanılacak ilaçlar ve Dozları: Değişik kimyasal gruplardan ilaçlar önerilmektedir. 

Hâlihazırda Kavun sineğine karşı önerilen ilaçlar Çizelge 4. 15’te verilmiştir 

 
Çizelge 4.15 Myiopardalis pardalina (Bigot)’nın mücadelesinde önerilen ilaçlar 
 

Etkili Madde Adı ve 
Oranı 

Formülasyonu İlaçlama Adedi Dozu (preparat) 
Dekara 

Diazinon, 185 g/l EC Her iki ilaçlamada 300 ml 
Malathion  190g/l EC Her İki ilaçiamada 600 ml 
Endosülfan, 360 g/l
  

EC Her iki ilaçiamada 300 ml 

Carbaryl, % 5 Toz Her iki ilaçlamada 2.5 kg 
Fenthion, % 3  Toz Her iki ilaçlamada 2.2 kg 

(Anonymous 1995) 
 
Yapılan incelemelere göre Çankırı (Kızılırmak ilçesi) tarım alanlarında son yıllarda 

Fention 50 EC, Malathion 50 EC, Dursban 4 EC etkili maddeli yaklaşık 1.500 kg ilaç 

kullanıldığı anlaşılmıştır.3 

 

Uygulamada yapılan gözlemlerdeilaçlamadan önce karpuz ve kavun tarlaları ilgili 

teknik elemanlar ile çiftçiler tarafından zaman zaman böcek yönünden kontrol 

edidilmesine karşın ana zararlı durumunda bulunan Kavun sineğine karşı üreticilerin 

topluca takvim ilaçlaması  (meyveler fındık büyüklüğündeyken ilaçlamaya başlanılarak 

15’er gün ara ile olmak üzere 3 kez ilalanması) uyguladıkları belirlenmiştir. 

 

                                                           
3 Çankırı Tarım İl Müdürlüğü kayıtları 
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Kavun ekim alanlarında ana zararlı olarak saptanana Kavun sineğine karşı yukarıda 

belirtilen ilaç/ilaçlar kullanılarak zararlıya karşı yoğun ilaçlama proğramı uygulandığı 

gözlenmiştir. Bu kapsamda bir yıl önce ekili alanlarda Kavun sineğinden zararı 

görülmüş ise ertesi yıl kavunlar fındık- ceviz büyüklüğünü aldığında 1. ilaçlama, 

bundan 15 gün sonra 2. ilaçlama, bazı köylerde ise 3. ve hatta 4. ilaçlama yapılarak 

ruhsatlandırılmış bazı ilaçları kullanılarak mücadelenin yürütüldüğü anlaşılmıştır. Bu 

mücadeleye kavun bitkisinin yaklaşık  %95’inin çiçekte ve %5’inin ise meyve tutmaya 

başladığı (meyvelerin fındık büyüklüğünde olduğu sırada) ilaçlamaya başlanıldığı ve 

bunun da temmuz ayında gerçekleştiği; 3. ilaçlamanın yapıldığı sırda ise kavunların 

hasat olgunluğuna gelmeye başladığı görülmüştür.  

 

Yapılan gözlem ve değerlendirmelere göre bu yöntemle yapılan ilaçlamalarla Kavun 

sineğinin zararının önlendiği düşünülmekle birlikte, bu tarla/tarlalarda zararlı 

erginlerinin bulunup bulunmadığı mevcut yöntemlerle saptanamamaktadır. Nitekim 

kavunun 3-5 yapraklı fide döneminden başlanarak kavunun hasat sonrasına kadar kavun 

tarlalarına yerleştirilmiş olan ve içerisinde cezp edici bulunan McPhait tuzakların 

hiçbirine Kavun sineği erginleri gelmemiştir. Ancak, kavunun hasadına başlanılmasıyla 

birlikte bazı olgun kavunlar ile portakal büyüklüğündeki kavunlarda kavun sineği 

zararına uğramış meyvelerde Kavun sineğinin son dönem larvalarına rastlanılabilmiştir. 

Bu dönem ise mücadele açısından çok geç kalındığı bir dönemdir. Ancak, kavun ekilen 

tarlada bir yıl sonra başka ürün, özellikle hububat ekildiği göz önünde bulundurulursa,  

böyle tarlaların bir yıl sonra yapılacak kavun üretiminde dikkate alınabileceği 

söylenilebilir.  

 

Kızılırmak ilçesi Karpuz/Kavun ekim alanlarında ana zararlının Kavun sineği olduğu ve 

yukarıda da belirtildiği üzere, çok az sayıda diğer türlere rastlanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu durum, her ne kadar Çankırı ili düzeyinde son yıllarda kullanılan kimyasal madde 

miktarı giderek azalmasına karşın (Çizelge 4.19 ve Şekil 4.74), kavun ve karpuz ekim 

alanlarında yoğun ilaç baskısından kaynaklanabileceği kanısına varılmıştır. Hâlihazırda 

karpuz ekim alanlarında Kavun sineği dışında ekonomik anlamda zararlı 

saptanmamıştır. Bu durum, karpuz ekim alanlarında kısa süre içerisinde zararlıların 

tespit edilmesi durumunda doğal dengenin korunarak gereksiz ilaçlamaların 
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önlenebileceği, sürdürülebilir tarımın gerçekleştirilerek organik tarıma geçiş için bir 

başlangıç teşkil edeceği kanısındayız.   

 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda konunun araştırılarak ilaç tüketimi azaltılabileceği 

gibi organik ilaçların etkinliği de araştırılabilir. İlaç tüketimini azaltacak diğer bir 

konunun da Kavun sineğini çekebilecek bir cezp edici veya feromonon, ışık tuzağının 

acilen geliştirilerek zararlıya karşı biyoteknik yöntemlerin uygulanmasıdır. Yapılan 

gözlemlere göre çiftçilerin Kavunsineğini tarlada göremediği için, koruyucu ilaçlama 

uyguladıkları, genellikle 3 ve hatta 4 kez ilaçlama yapmak zorunda kaldıkları, bunun 

sonucu olarak doğal düşmanların, bundan olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiştir. 

Karpuz ayrı ekildiğinde ilaçlanmamasına karşın, genellikle kavunla birlikte ekildiğinde 

bunların da gereksiz olarak birlikte ilaçlandığı gözlenmiştir. Bu durumun, organik 

tarıma geçişi engelleyen en büyük sorun olarak olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır.  

 

Karpuz ve kavun alanlarında yapılan çapalama işlemelerini, ilaçlı mücadelenin izlediği; 

gerek zararlı ve gerekse hastalıklara karşı genellikle traktöre monte edilmiş 200 litre 

depo kapasiteli holderlere monte edilmiş aparayla  (Şekil 4.49a), zaman zaman da 20 

litrelik sırt atomüzörleri kullanılarak mücadelenin uygulandığı gözlenmiştir (Şekil 

4.49b).  

 

Çiftçilerin zararlı ve hastalıklar konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmadıkları için takvim 

ilaçlamasına başvurdukları, zaman zaman tavsiye dışı fungisit, insektisit, herbisit ile sıvı 

gübreleri gelişiğüzel oranlarda biribirine karıştırılarak karpuz/kavun alanlarına rüzgarlı 

havalarda bile attıkları, bu uygulamaları genellikle 3, bazen de 4 kez tekrar ettikleri, son 

ilaçlamalarda kavunların bazen hasat dönemine geldikleri gözlenmiştir. Aynı çalışmada 

İlaçlama sonrası boş pestitit şişe ve kutularını karpuz ve kavun ekim alanları, ağaçların 

altı ve su kanallarına rastgele bıraktıkları saptanmıştır (Şekil 4.50). 
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(a) 

 
 (b) 

 
Şekil 4.49. a. Kavun ve karpuz tarlalalarının hoderle veya b. sırt atomüzörü ile  
                   ilaçlanması 

 

(a) (b) 

Şekil 4.50. a. İlaçların çeşme başında gelişigüzel hazırlanması, b. kavun tarlasına  
                   bırakılmış boş kutuların görünüşü 
 

Karpuz ve kavun ekim alanlarında, Kavun sineği dışında, diğer zararlılara karşı ilaçlı 

mücadele uygulanmamaktadır.  

 

Kavun sineğiyle mücadelede temel stratejiler 

 

Zararlının, Kızılırmak (Çankırı) kavun ekim alanlarında yılda iki  döl verdiği ve kışı 

pupa döneminde toprağın 15-20 cm derinliğinde geçirdiği saptanmıştır. 
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Ergin sineklerin ışık tuzaklarına, cezp edicilere gelmediği; bunda zararlının yumurtlama 

öncesi beslenmeye ihtiyaç duymamamsının büyük payı olduğu kanısını vermiştir. 

 

Çalışma alanında çiftçilerin toprağı tırmıkla 19-15 cm’ye kadar işleyebildikleri, oysa 

zararlının toprağın daha derinlerinde bulunduğu, bu nedenle sürüm işlemlerinden 

olumsuz yönde etkilenmediği gözlenmiştir. 

 

Yumurta koyma deliklerini görmek zor olduğundan, ancak çıkış delikleri yardımıyla 

kavunun bulaşık olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu tarihte de larvaların kavunu terk 

edip toprakta pupa olduğu düşünülürse, bulaşık meyvenin önceden belirlenerek 

uzaklaştırılması şeklindeki mücadelenın de yarar sağlamayacağı kendiliğinden 

anlaşılmaktadır. Bu durum da, zararlyla mücadelenin, ilaçlı mücadele dışında, oldukça 

güç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, organik ilaçların etkinliğinin araştırılmasında 

yarar görülmektedir. 

 

Sonuç olarak; Kavun sineğinin yönetimi ile ilgili olarak daha fazla araştırma 

yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi ergin kavun sineklerinin kavuna 

yönelmesini sağlayan kimyasal esaslar olup eğer bir analog bulunabilirse tarlalarda 

kullanılabilecek bir cezbedici geliştirilebilir. Kızılrmak’da kavunun hasadından sonra 

sonbaharda bu tarlalara hububat ekilmektedir. Kavun sineğinin yönetiminin pek çok 

yönü bulunmakta birlikte, bu zararlının kışı nasıl ve nerede geçirdiği, araştırılmalı, 

pupalarının en hassas olduğu varsayılan pupa döneminde hayat döngüsünün 

araştırılmalı ve elde edilecek  bulgular derhal uygulamaya aktarılmalıdır.  

 

Yöre çiftçilerinin Kavun sineğiyle mücadele konusunda birlikte hareket etmeleri ve 

zararlıyla toplu mücadeleyi başarabilmiş olmaları, çok az miktarda suni gübre 

kullanıyor olmaları, yabancıotlarla mekanik mücadele yapmaları, uygulamakta oldukları 

geleneksel tarım yöntemleriyle de ilaç kullanımını azaltmaları, münavebeye uymaları, 

çeltik ekim alanın giderek genişlemesi gibi nedenlerden dolayı karpuz ve kavunda 

organik tarıma geçilmesini kolaylaştırıcı hususlar olduğu kanısına varılmıştır. 
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Yaygın olarak kullanılan bu mücadele şekli; tarım ekosistemini, doğal dengeyi ve 

organik karpuz ve kavun yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilediği kanısındayız. Bu 

nedenle konunun ilgili uzmanlarca ele alınarak sözü edilen hastalıklar ve mücadele 

yöntemleri üzerinde acilen çalışılması gerektiği; böylece konunun aydınlatılmasıyla 

birlikte gelişigüzel ilaç kullanılmayacağından kavun ekim alanlarında organik ürün elde 

edilmesine de katkı sağlayacağı kanısına varılmıştır. 

 

Kızılırmak (Çankırı) karpuz ve kavun ekim alanlarında organik tarıma geçişte en önemli 

engelin Kavun tarlalalrında Kavun sineği ergini görülmeksizin,  çalışamanın yapıldığı 

10 köyde, meyvenin fındık, hatta çiçekleneme döneminden başlanıp 10-15 gün ara 3-4 

kez ialçamanın yapılmasıdır. Yoğun ilaçlamının yapıldığı diğer bir konu da kavunda 

görülen kök ve kökboğazı hastalıklarıdır. Bu iki konu çözülmediği sürece organik taıma 

geçişin imkânsız olduğu kanısına varılmıştır. Organik tarıma geçişte,  halihazırda dekara 

3-5 kg gibi düşük dozda gübre kulanılması, yabancıot mücadelesinde kimyasal 

kullanılmamsı gibi bazı uygun koşulların bulunduğunu da belirtmek gerekir. 

 

Bu çalışma sonucunda çok sayıda böcek türürnün belirlenememesinin; karpuz ve kavun 

ekiliş alanlarının Haziran ayı sonu-Temmuz ayının başlangıcından karpuz ve kavunun 

hasadına kadar geçen süre içerisinde 3-4 kez ilaçlandığından; bu alanlara aynı dönemde 

tarımı yapılan ve sebze ekilişlerine yakın çeltik alanlarında da yoğun pestisit 

kullanılmasının da payı olduğu kanısındayız. Sözü edilen sebze ile çeltik tarımının 

yapıldığı yaz boyunca Kızılırmak ilçesi tarım alanları adeta insektisit kokmakta, yapılan 

sivrisinek mücadelesinde kullanılan aerosol ilaçlar, bu durumu daha da 

ağırlaştımkatadır. Bu koşullar altında karpuz ve kavun tarımında organik tarıma geçiş 

koşullarından oldukça uzakta bulunulduğu söylenebilir. Bu sorunun çözülebilmesinin 

ana zararlı durumunda bulunan Kavun sineğinin biyo-ekolojisi ile sorun olan bitki 

hastalıklarının yayılışı ve mücadele yöntemlerinin konvansiyonel ve organik tarımla 

karşılaştırmalı olarak Zararlı Yönetimi kapsamında birlikte incelenmesine, üretici ve 

tüketicilerin eğitiminin yapılmasına bağlı olduğu kanısına varılmıştır. 

 

Yukarıda belirtilen ilaçlı mücadelenin tüm olumsuzluklarına rağmen, bazı literatür 

bildirişlerinde (Anonymous 2003) kavun zararlılarına karşı Bacillus thuringiensis (Dipel 
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gibi) biyo-preparatların yoğun olarak kullanıldığı bildirilmektdir. Bu çalışmaların 

Ülkemizde de yapılması durumunda bazı olumlu sonuçların alınabileceği kanısındayız. 

 

Karpuz ve kavun bitkilerinin ekimden yaklaşık 4 hafta sonra çiçeklenmenin başladığı ve 

hasada kadar devam ettiği gözlenmiştir. Bu nedenle hasad sonuna kadar, azalalarak da 

olsa değişik büyüklüklerde Kavun sineğinin yumurta bırakabileceği büyüklükte kavun 

meyvesinin (yaklaşık fındık büyüküğünde) tarlada her zaman bulunabildiğ; bu durumun 

da  Kavun sineğiyle mücadelenin ne kadar güç olduğunu göstermektedir. 

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, çalışma alanında Kavun sineğinin 

biyo-ekolojisi bilinmediğinden muhtemelen zararlının bulunmadığı bazı tarlaların da 

gereksiz yere periyodik olarak ilaçlanabildiği kanısını vermektedir. Bu nedbenle 

Bölgede, zararlının mücadelesine yönelik biyo-ekolojisinin acilen incelenmesinde yarar 

görülmektedir. 

 

Kavun ekim alanlarında Kavun sineğine uygulanan mücadele yöntemleri birlikte 

değerlendirildiğinde bu aşamada Kavun/Karpuzda günümüz koşullarında organik 

tarımın çok uzağında olunduğu anlaşılmaktadır. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılarak 

organik tarımın alt yapısının oluşturulabilmesi için kavunun ana zararlısı durumunda 

bulunan Kavun sineğinin, bundan sonra çalışma alanında yapılacak ayrıntılı bir 

araştırma ile biyo-ekolojisinin ve ilaçlı mücadeleyi tetikleyen faktörlerden olan çürükçül 

böceklerle ilişkilerinin aydınlatılamasının, elde edilecek bulguların eğitim yoluyla 

üreticilere aktarılmasının gerekli olduğu kanısına varılmıştır.  

 

Elde edilen bulgulara göre Kızılırmak ilçesi kavun ekim alanlarında ana zararlının 

Kavun sineği olduğu anlaşılmıştır. Bu zararlının biyo-ekolojisiyle ilgili bazı husuların 

aydınlatıldığı anlaşılmıştır. Kavun sineği, üzerinde en az çalışılan türlerden birisi olup  

ilaçlı mücadele dışında, mücadele yöntemleri oldukça sınırlıdır (Stonehouse vd. 2006).    

 

Bir organik çiftçi şunları yapmaya çalışmalıdır: 

 
 Hastalık ve zararlı salgınlarının önelenebilmesi, zararlı böceklerin kaçırılması 

amacıyla bazı literatür bildirişlerinde (Anonymous 1998) aynı tarlada değişik 
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ürün karışımının yetiştirmesi  (karışık ekim, karışık yetiştirmek, şeritvari ekim 

yapmak) (Şekil 4.51) önerilmektedir Çalışma alanlarında kavun bitksinin 

domatesle, bazen de soğan vb. sebzelerle birlikte ekildiği gözlenmiştir (Şekil 

4.52). Bu durumum, üreticilerin yıllardanberi uyguladıkları, ancak amacını 

bilemedikleri bir üretim şekli olduğu ve geleneksel olarak yürütüldüğü 

gözlenmiştir. Üreticilerimizin uygulamış oldukları bu üretim sistemiye, yukarıda 

belirtilen organik tarıma uygun üretim yapmakta olmaları ilginç bulunmuştur. 

 Aynı ürünün değişik varyetelerini yetiştirmelidir. 

 Olabildiğince çok lokal varyete kullanmalıdır. Her yıl tarlasına ekeceği tohumu 

satın almak yerine lokal ve geliştirilmiş ürün varyetelerinin tohumlarını 

saklamalıdır. Diğer çiftçilerle tohum takası da çeşitliliğin artmasını sağlayarak 

günümüzde modern varyetelerin yerini aldığı pek çok geleneksek ürün 

varyetesinin yok olmasını önler. Çalışma alanında çiftçilerimizin genellikle 

kendi karpuz ve kavun çeşitlerini alıp kullandıkları; son yıllarda bazı yabancı 

eşitleri de bayilerden aldıkları gözlenmiştir. 

• Zararlı ile bulaşık kavunlar (Şekil 4.53)  tarlalarda bırakılmamalıdır. 
  

 
(Anonymous 1998) 

 
Şekil 4.51 Hastalık ve zararlı salgınlarını önlemek amacıyla aynı tarlaya,  soğan ve   
                domates bitkilerinin sıra üzerine ekimi 
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Şekil 4.52 Çalışma alanlarında kavun bitksinin domatesle birlikte ve sıra üzerine  
                 ekilmesi 
 
 

 
 

 
Şekil 4.53 Hasat sonlarına Kavun sineği ile bulaşık kavunların tarlada bırakılması 

 
 

Kavun sineği mücadelesinde Biyolojik ilaçlar/Biyopreparatlar/Mikrobiyal insektisitlerin 

etkisi araştırılabilir. 
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4.5.2 Diğer Zararlıların organik mücadelesi  

4.5.2.1 Melanogryllus desertus ve organik mücadelesi 

A.  Kültürel yöntemler 

B. Biyolojik mücadele: Tespit edilmemiştir. Ancak bu konuda çalışmaların 

yapılmasında yarar görülmektedir. 

C. İlaçlı mücadele: Karaçekirge (M. desertus)’in mücadelesinde insektisit içeren zehirli 

yemler, tarlaların etrafına yerleştirilerek göç ederek gelen popülasyonla mücadele 

edilebilir (Anonymous 2003). Böylece tarla ve ürünün, pestisitlerlerle bulaşması 

önlenmiş ve organik tarım açısından uygun çalışma yapılmış olur. Ancak zararlı 

yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda insektisitler, bitki çıkışı sırasında 

yağmurlama sistemiyle veya kepekli yem oalarak uygulanabilir. Kızılırmak 

(Kemallı)’da yeni çıkmış kavun tarlasında m2’de 8-10 adet yoğunluğa ulaşan 

Karaçekirgelere karşı 27.04.2012 günü kepekli yem uygulanmak zorunda kalınması, 

buna örnek olarak verilebilir. İlaçlamadan bir hafta sonra yapılan kontrollarda tarlada 

yoğun olarak çekirge ölülerine rastlanılmış, canlı birey bulunamammıştır. 

 

4.5.2.2 Gryllotalpa gryllotalpa ve organik mücadelesi 

A. Kültürel önlemler:  

• Küçük bahçeler mümkün olduğu takdirde göllenecek şekilde su altında bırakılarak, 

toprak içerisinde bulunan daha burnunu öldürülür. 

• Zararlı, gübreli ve sıcak toprakları sevdiğinden, bahçenin uygun yerlerine yaz sonuna 

doğru gübre kümeleri bırakılır. İlkbahar başlarında burada toplanan nimf ve erginler 

öldürülür. 

• Toprağın zamanında ve derin işlenmesi ile toprak altında bulunan zararlının etkisi 

azaltılabilir.  

B.Biyolojik mücadele 

Bazı kuşlar ve kümes hayvanları danaburnunu yemesi, buna örnek olarak verilebilir.. 
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C. İlaçla kimyasal mücadele 

İlaçlama zamanın tespiti: Danaburnunun var olduğu bilinen tarlalarda veya fidelerin 

dikiminden sonra solan bitki varsa, yüzeysel kazı izleri görülürse mücadele 

yapılmalıdır. 

 

İlaçlama şekli: Zehirli yem hazırlamak için tavsiye edilen ilaçlardan biri önce kepek ile 

kuru olarak karıştırılır. Sonra, içinde şeker eritilmiş su ile yavaş yavaş nemlendirilir. 

Nemlendirme derecesi kepeğin sünger haline gelmesiyle ayarlanır. Bu şekilde 

hazırlanan zehirli yem akşamüzeri, bahçe sulandıktan sonra, bitki diplerine serpilir. Bir 

dekara 8 kg zehirli yem kullanılır. Bu ilaçlama şeklinin organik tarım bakımından 

uygun bir yöntem olmadığı kanısındayız. 

4.5.2.3 Aphis gossypii’nin organik mücadelesi 

A. Kültürel metotlar 
 
Karpuz kültürlerinin çoğu bitki virüslerine karşı dayanıklı olduklarından dolayı zararlı 

böceklerin yönetimini sürdürürken afit mücadelesine karar vermeden bu durum dikkate 

alınmalıdır. Yetiştiricilik yapıtığınız alanda en yaygın virüslerin neler olduğunu 

öğrendikten sonra, virüse dayanıklı doğru kavun ırklarını satın alınmalı, yabancıot 

mücadelesi yapılmalıdır. Bitki hastalığı taşımadığı belgelenmiş sertifikalı tohumları 

ekiniz. Rüzgar hızını keserek tarlalara düşecek afit miktarının artmasına neden olan 

Rüzgar yönündeki çalı çitlerinin veya ağaçlıkların hemen arkasına ekim yapmaktan 

sakının. Bu engeller, ayrıca aşırı azotlu gübre verilmesiyle birlikte afitlerin 

cezbedilmesine neden olan sulu gövdelerin yetişmesi sonucunu da doğurabilir. Yansıtıcı 

malç kullanılması, virus bulaşmasından once 2-4 hafta zaman kazandırabilir ve tarladaki 

afit popülasyonlarını azaltabilir (Anonymous 2007a). 

 
M. persicae ile benzer kültürel mücadele taktikleri, kavun afidi (A. gossypii)  

popülasyonlarının yönetilmesinde de uygulanabilir (Anonymous 2003). 

 

B. Biyolojik mücadele: İlaçlamaya karar vermeden önce doğal biyolojik mücadelenin 

seviyesi (örneğin; gelinböcekleri, chrysopidler ve parazitli afitler) de dikkate alınmalıdır. 

Genel olarak, bitki başına her 50 afit için bir faydalı böcek bulunabiliyorsa kimyasal 
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mücadele gerekli değildir. Ancak, bölgeede potansiyel bir virus sorunu olduğu biliyorsa, 

yalnızca birkaç afit dahi virüse vektör olabilir ve ekonomik kayıplara yol açabilir. Böyle 

hallerde afitlerin erken tespi edilmesi ve zamanında mücadelesi kritik öneme sahiptir. 

Başlangıç düzeyindeki virus bulaşmasını durdurmak için tarlada yapılacak ilaçlama, virus 

bulaşması saniyeler gibi kısa zaman sürecinde gerçekleştiğinden,, başlangıçta ortaya çıkan  

bulaşma ve   yayılmanın  pestisit kullanılmasıyla  durdurması mümkün olmamaktadır. 

Bununla birlikte, sekonder yayılma (afitler virüsü bulaşık karpuzlardan alarak komşu 

bitkilere yayması) erken tespit ve afit mücadelesi yoluyla önlenebilmesine karşın, bu 

şekildeki mücadele yeterli düzeyde etkili olmadığından, virüsle bulaşık bitkilerin sayısında 

kayda değer bir azalma sağlayamamaktadır (Anonymous 2007a). 

 

Kavun Afitleri (Aphis gossypii), gelinböcekleri ve neuropterler kavun tarlalarında 

zaman zaman bolca görünmesine karşın, üründe uzun sure ciddi düzeyde zarar meydana 

geldiğinde bu faydalı böcekler genellikle görülmektedir. Bu nedenle, kavun üretiminde 

yalnızca sınırlı bir düzeyde biyolojik mücadeleye güvenilebilir. Organik sistemlerde 

kullanılmasına izin verilmiş olan Neem yağı, bitkinin tamamen kaplanmasını gerektiren 

potas sabunu (M-Pede) gibi organik kökenli insektisitlerin afit mücadelesindeki etkileri, 

düşük düzeydede kalmıştır (Anonymus 2003). 

 

Kavun Afitleri (A. gossypii), gelinböcekleri ve neuropterler kavun tarlalarında zaman 

zaman bolca görünmesine karşın, üründe uzun sure ciddi düzeyde zarar meydana 

geldiğinde bu faydalı böcekler genellikle görülmektedir. Bu nedenle, kavun üretiminde 

yalnızca sınırlı bir düzeyde biyolojik mücadeleye güvenilebilir (Anonymous 2003).  

 

Bu zararlının mücadelesinde Biyolojik Mücadele ile Kültürel Önlemler büyük önem 

taşımaktadır. 
 

C. Kimyasal mücadele:  Doğal olarak var olan pek çok predatör ve parazitoit kavun 

afidine saldırır ve insektisit uygulamalarıyla rahatsız edilmedikleri sürece zararlıyı 

kontrol altında tutabilirler. Kavun afidinin insektisitler ile mücadelesi oldukça zordur. 

İlaçlama zamanı konusunda tespit edilebilmiş bir eşik değeri bulunmamakta, fakat 

ilaçlamalar mevsim başında çok sayıda afit birikmesi ve doğal düşmanların 
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bulunmadığı durumlarda yapılmaktadır. Erken ilaçlama, virüs bulaşmasını 

engelleyememekte, ancak virüsün tarla içinde yayılmasını yavaşlatmaktadır (Anonymus 

2012a). 

 

Organik sistemlerde kullanılmasına izin verilmiş olan Neem yağı, bitkinin tamamen 

kaplanmasını gerektiren potash sabunu (M-Pede) gibi organic kökenli insektisitlerin afit 

mücadelesindeki etkileri,  düşük düzeydedir (Anonymous 2003).  

 

4.5.2.4  Myzus (Nectarosiphon) persicae’nın organik mücadelesi 

M. persicae sıklıkla yabani hardal ve Chenopodium  bulunan tarlalarda görülür. Bu 

yabancı otlara karşı yapılacak mücadele neticesinde M. persicae popülasyonunun 

artması önlenebilir ya da bu bitkiler tuzak bitkisi olarak kullanılabilir. Doğal olarak 

bulunan predatör, parazitoit ve entomofag funguslar ilkbaharda bu zararlı ile yeterli 

düzeyde mücadele imkanı sağlar. M. persicae ekimden ilk çiçeklenmeye kadar olan 

sürede tohum yastıkları üzerine sıra örtüsü konmak suretiyle bitkilerden uzak tutulabilir. 

Bu afitlerin virüsü yayması için kısa bir beslenme süresi gerektiğinden, insektisit 

uygulamaları virüsün yayılmasını önlemez, ancak virüsün tarlada yayılma hızını 

yavaşlatabilir. Sarı yapışkan tuzaklar kullanarak bu afidin uçuş seyri ve tür 

kompozisyonunu takip edilerek zararlının tahmin ve uyarısında bulunulabilir. Afitlere 

karşı mücadeleye karar verilmesinde, tarlada bulunan kanatlı formların yoğunluğu da 

esas alınmalıdır (Anonymus 2012a). 

 

Karpuz ve kavun yetiştiriciliğinde en yaygın problem; mevsim başında Myzus persicae 

(Sulz.) bulaşmasıdır. Bu yaprakbiti, mosaic virusunu bitkilere taşır. Bu yaprakbitleri, 

genellikle serin havalarda sorun olur. Afitlerle ve serin havalarla doğal olarak  mücadele 

etmenin en iyi yolu; bitkileri tünellere almak suretiyle hem yaprakbitlerinin gelişini 

engellemek ve hem de fidelerin gelişmesi için ılıman bir ortam oluşturmaktır. Bu 

örtüler, çiçeklenme döneminde bitkilerin üzerinden alınmak suretiyle çiçeklerin arılara  

tarafından döllenmesine olanak verilmelidir. Afitlerle diğer doğal  mücadelenin yolu; 

sabunlu su, acı biber preparatı,sarımsaklı preparatlar, bitkisel yağlar, rotenon, prethrum 
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gibi  bitkisel kökenli insektisitler kullanmak; gelinböcekleri ve diğer hemipter’lerden 

yararlanmaktır (Hankins  2009). 

 

Kızılırmak ilçesinde bazı çalışma alanında mevsim boyunca  A. gossypii ile M. 

persicae’nın  karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunduğu, ancak ekonomik zarar 

eşiğine ulaşmadığından ilaçlı mücadeye baş vurulmadığı gözlenmiştir. Aynı çalışmada 

karpuz ve kavun tarlalalarında yaprakbitleri üzerinde mevsim başında (Haziran ayı 

süresince)  yoğun olarak bulunan gelinböcekleri (Şekil 4.54 a,b,c,d)  ile Aynı çalışmada 

yaprakbitlerinin önemli doğal düşmanlarından olan yapraklar üzerinde mumyalaşmış 

vaziyetteki parazitoitleri (Şekil 4.54e) ve predatör olan sirfidler (Şekil 4.54f)‘in 

bulunduğu gözlemlenmiş ve bu nedenle afitlerin ekonomik düzeyde zarara neden 

olmadıkları gözlenmiştir. Bu durumunun ortaya çıkmasında,popülasyon yoğunluğunun 

düşük olması ve sözü edilen doğal baskı unsurlarının da etkisinin olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Yaprakbitleri ile mücadelede temel strateji 

 

İlkbaharda hava serin ise doğal düşman popülasyonları yavaş bir şekilde gelişeceğinden 

şiddetli afit salgınları meydana gelebilir. Iyi hazırlanmış, verimli bir tohum yatağı daha 

sağlıklı bitkilerin yetişmesini sağlayacağı gibi aynı zamanda bitkilerin afit saldırısına daha 

dayanıklı olmasını sağlar. Tuzakla izleme (sarı yapışkan tuzaklar, su tuzakları ve hem 

tuzakların hem de bitkilerin düzenli olarak incelenmesi) afit varlığı konusunda bilgi 

sağlama bakımından önemlidir. Bu çalışmalar, ilk yaprak meydana gelmesiyle birlikte 

başlamalıdır. Bazı yabancı ot türleri virüsler için rezarvuar işlevi görebildiğinden bunlarla 

mücadele edilmelidir. Kültürel ve doğal mücadele yöntemlerinin afitlerle mücadelede 

yeterli olmadığı hallerde ilaçlı mücadele gerekebilmektedir. İlaçlama öncesinde, başta 

coccinellidler ve syrphidler olmak üzere bitkilerde doğal düşmanlar kontrol edilmelidir. Bu 

doğal düşmanlar tespit edildiğinde selektif insektisitler kullanılmalıdır. Bulaşık bitkilerin 

yüzeyleri tamamen ıslanıncaya dek yeterli ilaçlama yapılmalıdır (Anonymous 2004). 

 

Direnç problemleri: Pek çok afit türü (özellikle A. gossypii ve M. persicae) popülasyonu 

bazı insektisit gruplarına (örneğin pirimicarb, organic fosforlu bileşikler) karşı kayda değer 
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direnç göstermektedir. Bu nedenle ürün seçimi ve ürünlerin rotasyonu çok önemlidir. 

Nişasta esaslı preparatlar ya da yağ asitleri gibi tamamıyla fiziksel etkisi olan ürünler nokta 

ilaçlamasına yararlı olabilir ve dirençli afitlerle mücadele edebilir. Organik üretim 

kapsamında nikotin önerilebilir (Anonymous 2004). 

 

 
(a) 

 
(b) 

  
 (c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Şekil 4.54. a.b.c.d. Karpuz ve Kavun ekim alanlarında İlaçlama öncesi tarla içinde ve 

yabancıotlarda yoğun olarak bulunan ilaçlama öncesi tarla içinde ve 
yabancıotlarda yoğun olarak bulunan Yaprakbiti’nin Darıcan ve Cirsium 
arvense  (L.) Scop (Köy göçüren) üzerinde,  doğal düşmanları gelin 
böcekleri (Coccinelle semptenpunctata (L.), e. parazitli (mumyalaşmış) 
yaprakbiti ve f. Syrphid örnekleri 
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4.5.2.5  Epicometis hirta ve organik mücadelesi 

A. Kültürel yöntemler: Bunun için; toprak işlemesi ile toprakta bulunan yumurta, larva 

ve erginlerin normal durumları bozularak popülasyonun düşmesi sağlanır. Erginlerin az 

faaliyette bulundukları sabahın erken saatlerinde ağaçlar altına çarşaflar serilerek 

ağaçlar silkelenir ve toplanan erginler imha edilir (Anonymous 1995). 

 

B. Biyolojik mücadele: Biyolojik mücadelesi bulunmamaktadır. 

 

C. Diğer mücadeel yöntemleri: Feromon tuzaklar asılarak su dolu mavi leğende 

erginlerin toplanıp imha edilemsi mümkün görülmektedir (Şekil 4.55). 

 

D. İlaçlı mücadele: Bitkilerin çiçekli olduğu devrede E. hirta’ya karşı ilaçlı mücadele, 

döllenmeye yardımcı olan böceklere özellikle bal arılarına zararlı olduğundan, kültürel 

metodlar önem kazanmaktadır. 

 
 

Şekil 4.55 Epicometis hirta (Poda) ‘nın yakalandığı feromon tuzaklar 

4.5.2.6 Agrotis ipsilon ve Agrotis segetum’un organik mücadelesi 

Temel strateji: Otlaklar ve işlenmemiş arazilerden ürün yetiştirmede kaçınılmalıdır. 

Topraktaki telkurdu ve beyazkurt popülasyon düzeyi hakkında bilgi sahibi olmak ve ne 
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şekilde bir mücadele yapılacağına karar vermek için toprak örneklemesi yapılmalıdır. 

Larva sayısı yüksek ise (örneğin m²’de 10 larva) bu tür alanlardan sakınmak gerekir. 

Toprağın ilaçlanmasında değişik insektisitler kullanılabilir (Anonymous 2004). 

 

A. Kültürel yöntemler: A.ipsilon’un mücadele yöntemleri arasında dirençli bitki türleri 

yetiştirmek, yabancı ot mücadelesi, bitki artıklarının uzaklaştırılması, sonbaharda derin 

sürüm, değişik bitkilerle karışık ekim, en uygun zamanda erken ekim, baklagil-yulaf 

rotasyonundan sonra nadasa bırakmak, savunma çukurları kazmak, sulamak, çevre 

dostu ilaçlar kullanmak, tohum ve fidelerin ilaçlamak, Trichogramma spp. gibi 

entomofag böcekleri salmak ve biyopreparatları uygulamak sayılabilir. Eşeysel 

feromonlar, zararlının izlenmesi amacıyla (monitoring) kullanılabilir (Dolzhenko 2004, 

Zakharenko et al. 1985). 

 

Bitki koruma uygulamaları; vejetatif bitki artıkları ve yabancı otlarda bulunan kesici 

kurtlar gibi zararlıları azaltmakta kullanılan anahtar kültürel mücadele uygulamasıdır. Bu 

nedenle, kesici kurtlardan, çok miktarda bitki artığı bulunan tarlalara ekim yapılmayarak 

uzak durulabilir. Bazı rotasyon uygulamarı ile kesicikurt popülasyonlarının artmasına 

neden olan otlak veya meralardan kaçınmak mümkün olabilir. Toprağın sürülmesinden 

sonra açığa çıkan larvaları kuşların yemesi suretiyle doğal biyolojik mücadele meydana 

gelmektedir (Anonymous 2003). Çalışma alanında tarla hazırlıkları yapılırken bu 

alanlara yoğun olarak Leylek ve Sığırcık sürülerinin görülmesi, literatür bildirişlerini 

destekler niteliktedir. 

 

Kültürel mücadele yöntemleri, Kesicikurt (Agrotis spp.)  zararının azaltılmasına 

yardımcı olabilir. Yabancı otların veya hasat artıklarının bulunduğu alanlar ile yonca 

tarlalarına yakın alanlarda genellikle yüksek popülasyon oluşur. Buğdaygiller, yada 

yonca yetiştirlen  tarlalara dikkat edilmelidir. Tarla kenarındaki yabancı otların yok 

edilmesi ve tarlalar ekimden en az iki  hafta önce sürülmelidir. Daha önceki hasattan 

kalan artıkların yok edilmesive daha önceden mera olan arazilere ekim yapılmamlıdır. 

Kesicikurtların birkaç doğal düşmanı bulunmasına karşın, bunların hiç biri güvenilir 

düzeyde etki sağlamamaktadır. Ürünün çıkışından sonra, bitkiler fideyken tarlada 

dolaşarak kesicikurt zararını kontrol edilmektedir. Tamamen veya kısmen solmuş 
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bitkiler incelenmelidir. Zarar çoğunlukla tarla kenarlarında daha ciddi olmasına karşın, 

küme küme ocaklar  şeklinde olmak üzere ekili tarlanın tamamı zarar görebilir. Eğer 

büyük sahalar bulaşık haldeyse, sorun ilk gözlendiğinde, ciddi zarar meydana gelmeden 

yada meyveler zarar görmeden önce insektisit uygulaması yapılmaktadır (Anonymus 

2012a). 

 

Yazlık sebzeleri söktükten sonra tarlaların çapalanması, topraktaki larvaları öldürür. 

 

B. Biyolojik mücadele: Tarla hazırlıkları ve ekim sırasında görülen leylek 

sürülerinin A.s ipsilon ve A.segetum’nun larvalarını topladıkları gözlendiğinden   (Şekil 

4.56), bunların biyolojik mücadele açısından büyük önem taşıdığı; yapılan yoğun ilaç 

baskısından bunların da olumsuz etkilenebileceğ kanısına varılmıştır. Telkurtlarıyla 

mücadelede ilaçlı mücadele dışında seçeneğin bulunmamsı, bu düşüncemizi 

güçlendirmektedir. 

 

 
 
Şekil 4.56 Toprak işleme sırasında tarlalarda bulunup böcek toplayan Leylek sürüleri 
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C. Diğer mücadele yöntemleri 

 

Temel strateji: Dişiler sıklıkla yumurtalarını yabancı otlara bırakır. Böylece riskten, 

büyük yabancı ot barındıran, sürülmemiş arazilerden ve cucurbit bitkilerde zararlı otlarla 

mücadele edilerek azaltılabilir. Sıcaklık toplamı yöntemi de kullanılarak, ergin 

kelebeklerin tuzaklarda yakalanmasından yararlanılabilir. Böylece sulama ve ilaçlama 

zamanı belirlenebilir. Makul düzeyde sulama veya yağmur genellikle ekonomik bir 

mücadele sağlar. Yaprakların ilaçlanması, toprak ilaçlamasına göre daha tercih edilebilir 

bir yöntemdir. Buradaki amaç, genç larvaların toprağa girmeden önce yapraklarda 

öldürülmesidir (Anonymous 2004) 

 

Yapılan literatür taramalarına gör Telkurtlarının, organik tarım açısından uygun 

mücadele yöntemi bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Çankırı (Kızılırmak) Karpuz ve Kavun ekim alanlarında Agriotes spp. Agrotis ipsilon, 

Agrotis segetum’ a gibi toprak altı zararlılarına karşı ayrıca bir ilaçlama uygulanmadığı 

gözlenmiştir. Ancak sözü edilen zararlılaraın, Kızılırmak (Hacılar, Tımarlı, Hallaçlı, 

Karalı)’da ise karpuz ve kavun ekim alanlarında bu bitkilerin fide dönemlerinde bitkileri 

kesererek yer yer boşlukların oluştuğu, buna karşın kol atma döneminde bu boşlukların 

bitkiler tarafından doldurularak zararın kısmen azaltıldığı belirlenmiştir.  Çiftçilerin, 

toprak altı zararlıları nedeniyle fidelerin zarar görme ve tarlada oluşacak boşluklar 

dikkate alınarak ekilen tohumluğun fazlaca kullanılması dikkati çekmiştir. Fide 

döneminde zarar görmeyen bitkiler çapa ile alınmak suretiyle normal sıra aralığı 

sağlanmakta. Üreticiler tarafından yılardan beri uygulandığı anlaşılan bu kültürel 

önlemin, organik tarıma geçiş bakımından önemli olduğu kanısındayız. 

 

D. İlaçlı mücadele: Topraktaki telkurdu ve beyazkurt popülasyon düzeyi hakkında bilgi 

sahibi olmak ve ne şekilde bir mücadele yapılacağına karar vermek için toprak 

örneklemesi yapılmalıdır. Larva sayısı yüksek ise (örneğin m²’de 10 larva) bu tür 

alanlardan sakınmak gerekir. Toprak ilaçlaması önerilmektedir. Toprağın 

ilaçlanmasında belirli eşik değerleri kullanılarak kepekli yem uygulamaları tavsiye 

edilmektedir (Anonymous 1995; Anonymous 2004). 
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İlaçlama zamanının tespiti: 

 

Fide döneminde: Tarlanın en az 5 ayrı yerinde, 1 m2’lik alanlarda bitki dipleri kontrol 

edilir larva aranır, m2’de 2-3 larva varsa ilaçlama yapılır.  

 

Dikimden sonra: Tarlanın köşegenleri yönünde en az 50 bitki incelenir ve 100 bitkide 

1-3 larva veya kesik bitki varsa ilaçlama yapılır. 

 

Başlıca insektisitler 

 

İlaçlar: alpha-cypermethrin, Bacillus thuringiensis, beta-cypermethrin, bifenthrin, 

cyfluthrin, deltamethrin, diflubenzuron, esfenvalerate, fenpropathrin, teflubenzuron. 

(Anonymou 2004). Buna göre zararlının mücadelesinde organik tarımda önerilebilen B. 

thuringiensis dışında preparatın bulunmadığı ve kepekli yem dışında (Anonymous 1995) 

başka mücadele yönteminin uygulanmadığı anlaşılmıştır. 

 

4.5.2.7 Thripsler’in organik mücadelesi  
 
 
A. Kültürel yöntemler: Hasattan sonra bitki artıklarının yok edilmesi gerekir. Ürünün 

içerisinde bulunan yabancıotların yönetimi de tavsiye edilmektedir (Anonymous 2004). 

 

B. Biyolojik mücadele:  Yararlı kırmızı örümcekler (Amblyseius sp, yararlı tripsler 

(Aeolothrips collaris, Scolothrips longicornis), Heteropter türler, Chrysofid, tripsin 

larvasını yer. 

 

C. İlaçlı mücadele: Thrips popülasyonu renkli tuzaklar (mavi, sarı veya beyaz)  

kullanılmak suretiyle izlenmelidir. Mimkünse, eşik değerleri kullanılmak suretiyle  

(örneğin, yaprak başına 2 veya daha fazla thrips) insektisite uygulanmasına gerek olup 

olmadığı belirlenmelidir. Doğal düşmanlar varsa insektisit uygulnmasına gerek olup 

olmadığına karar vermede ve ilaç seçiminde daha dikkatli olunmalıdır. Thripsler, 

ilaçların olumsuz etkilerinden gizlendiği çiçek ve tomurcukların dip kısmında 

beslenirler. Zararlı, pek çok insektiside karşı dirençlidir (Anonymous 2004).  
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Ana insektisitler: Genel olarak acetamiprid, acrinathrin, azadirachtin, deltamethrin, 

formetanate, imidacloprid, methomyl önerilmekle birlikte, bunlar arasında organik tarım 

için kullanımına izin veilen azadirachtin dikkat çekmektedir (Anonymous 2004). 

Küçük yapraklı bitkilerde 20 adet/yaprak, büyük yapraklı bitkilerde 40 adet/yaprak, 

çiçekte 10 adet trips olduğunda kimyasal mücadele yapılır.  

 

Karpuz zararlıları 

 

Cucumber Beetle olarak bilinen bazı böcekler  (Coleoptera takımı Elateridae 

familyasına bağlı Diabrotica undecipunctata howardi ile Coccinellidae familyasına 

bağlı Epilachna  chrysomelina F. gibi  bazı böcekler), karpuzda beklenilen muhtemel 

zararlıların çoğunlukla başında gelmektedir. Bu böcekler, karpuzda genellikle çok 

zararlı değildir. Cucumber beetles’lar bakteriyel solgunluk hastalığının vektörüdür. 

Karpuzlar, bakteriyel solgunluğa dayanıklıdır. Bu hastalık mevsim başında görülürse 

genç fidelerde ciddi zararlara neden olabilirler. Bitki başına iki böcek saptanması 

durumunda genç fideler rotenone veya  sabadilla ile ilaçlanır. Bunlar bitkisel kökenli 

(Botanik) insektisitler olup doğal zehirdirler. Üreticiler, ilaç kullanmaları durumunda  

etikette yazılanlara dikkat edip  okumaları ve bunlara dikkat etmeleri hususunda 

uyarılmalıdır. Karpuz ekim alanlarında yapılan çalışmalarda sözü edilen böcek türlerine  

rastlanılmamıştır. Hava koşullarının sıcak ve kurak olması durumunda 

kırmızıörümcekler çıkarak kavun tarlalalrını bulaştırabilirler. Bunlar, üründe ciddi bir 

azalmaya neden olabilirler. İlk belirtiler görüldüğünde tarlalalara predatör böcekler 

salınabilir. Bu yöntem, nispeten pahalı bir uygulamadır. Bu nedenle organik ürün 

yetiştiricilerin çoğu bitkisel yağlar, insektisit etkili sabun veya biberli preparat kullaarak 

bu zararlı ile mücadeleye çalışırlar. Ağır yağışlar, insan çabasına gerek kalmadan 

kırmızı örümcekleri kontrol altında tutabilir. Karpuz ekim alanlarında yapılan 

çalışmalarda kırmızı örümceklere de rastlanılmamıştır. Yapılan literatür taramalarında 

karpuzun, diğer meyve ve sebzelerle kıyaslandığında, şiddetli olarak ne böcek, ne de 

hastalıklarla bulaşmadığının bildirildiği; özellikle tarla alanı yaklaşık 40 dekardan az 

olduğunda zararlı böceklere karşı ürünün doğal yollarla korunabildiğinin kaydedildiği 

anlaşılmıştır (Hankins 2009). Kızılrmak’da karpuz ekim alanlarının genellikle kavun 
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tarımı ile birlikte yapılması ve 40 dekarın altında bulunması; zararlıların bulunmasında 

etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Çalışma alanlarında da karpuz bitkisinde, meyvelerde bazı zararların dışında,   herhangi 

bir hastalık ve zararlıya rastlanılmaması sözü edien literatür bildirişlerini doğrular 

nitelikte olduğu görülmüştür.  

 

Çankırı (Kızılırmak) karpuz ekim alanlarında Agriotes spp. Agrotis ipsilon, Agrotis 

segetum’a gibi toprak altı zararlılarına karşı ayrıca bir ilaçlama uygulanmadığı 

gözlenmiştir. Ancak sözü edilen zararlılaraın, Kızılırmak (Hacılar, Tımarlı, Hallaçlı, 

Karalı)’da ise karpuz ve kavun ekim alanlarında bu bitkilerin fide dönemlerinde bitkileri 

kesererek yer yer boşlukların oluştuğu, buna karşın kol atma döneminde bu boşlukların 

bitkiler tarafından doldurularak zararın kısmen azaltıldığı belirlenmiştir. Çiftçilerin, 

toprak altı zararlıları nedeniyle fidelerin zarar görme ve tarlada oluşacak boşluklar 

dikkate alınarak ekilen tohumluğun fazlaca kullanılması dikkati çekmiştir. Fide 

döneminde zarar görmeyen bitkiler çapa ile alınmak suretiyle normal sıra aralığı 

sağlanmakta. Üreticiler tarafından yılardan beri uygulandığı anlaşılan bu kültürel 

önlemin, organik tarıma geçiş bakımından önemli olduğu kanısındayız. 

 

4.6 Organik bitki üretiminin temel prensipleri ve uygulamaları dikkate alınarak 
Kızılırmak’da karpuz ve kavun ekim alanlarında karşılaşılan diğer sorunların 
organik mücadelesi 

4.6.1 Hastalıkların organik mücadelesi 

Hastalık sürveyi: Yapılan çalışmada Kızılırmak Karpuz ve Kavun ekim alanlarında 

Fusarium solgunluğu (Fusarium spp.)’nun ilk sırayı aldığı,  bunu Alternaria   

(Alternaria spp.)’nın izlediği saptanmıştır. Kavun hastalıkları; solunumu artırmak 

suretiyle veya fotosentezi azaltarak meyvelerin küçük kalmasına veya hiç meyve 

olmamasına neden olabilir. Fotosentezin azalması, meyvede şeker birikiminin ve 

dolayısıyla meyve kalitesinin düşmesine de neden olabilir. Patojenler bulaşarak meyveye 

doğrudan zararlı olur veya bitkinin yaprağına zarar vererek meyvelerin güneşten yanması 
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sonucunda dolaysıyla zararlı olup meyvenin pazar değerini düşürebilir  (Anonymous 

2007a). 

 

İlaçlamadan önce karpuz ve kavun tarlaları ilgili teknik elemanlar ile çiftçiler tarafından 

zaman zaman hastalık yönünden kontrol edilmesine karşın ana hastalık durumunda 

bulunan Fusarium spp. ve Alternaria  spp. hastalıklarının mücadele zamanı ve ilaçları 

hakkında üreticilerin bilgi sahibi olmadıkları ve gelişigüzel ilaçları değişik zamanlarda 

uyguladıkları gözlenmiştir. Kavun sineğine karşı yapılan ilaçlamadan sonra en çok 

ilaçların sözü edilen hastalıklara karşı kullanıldığı; bu durumun Kavunda organik tarıma 

geçişi olumsuz yönde etkileyen önemli husulardan birisi olduğu belirlenmiştir. Bu 

sorunların çöüzülebilmesi için Kavun sineği ile sözü edilen hastalıkların mücadelesine 

yönelik biyo-ekolojik çalışmaların acilen yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.  

 

Sözkonusu ilaçlama sırasında Fusariun spp. ve Alternaria sp. hastalıklarına karşı bazı 

fungisitlerin yalnız başına ve/veya bazı sıvı gübrelere katılarak sırt atomüzörü veya 

Holder denilan ilaçlama aletleriyle ilaçlandığı görülmüştür. Kavun ekim alanlarında ana 

zararlı olarak saptanana Kavun sineğine karşı uygulanan kimyasal mücadelenin, 

organik tarıma geçişin önünde en büyük engeli oluşturduğu kanısına varılmıştır. 

 

Karpuz ve kavun zararlıları ile doğal mücadele yolunun tek ve en önemli yöntemi; 

bitkilerin sitresini azaltmaktır. Mevsimin çok başlarında soğuk havalarda yağışlı toprağa 

ekilerek stres altında bulunan  kavun bitkileri, çoğunlukla hastalık ve zararlı böceklerin 

tercih ettiği konukçuları oluşturur. Bu nedenle ilkbaharda acele etmeyerek toprak 

sıcaklığının 21,11°C’ye çıkmasını bekledikten sonra fideler tarlaya aktarılmalıdır. Asitli 

topraklar, verimsiz topraklar, sıcaklık, kuraklık, yabancıotlarla rekabet ve mekanik 

yaralanmalar; bitkileri strese sokan diğer faktörler olarak sıralanabilir. Bitkilerde önce 

böcekler görülür, daha sonra bunu hastalıklar izler. 

 

Kızılırmak (Çankırı)’da kavun ekim alanlarında Fusarium spp. ile Alternaria  spp.  

hastalık etmenlerinin bulunduğu saptanmıştır. Yapılan literatür taramalarına göre bu 

hastalık etmenlerinin Kızılırmak ilçesinde bulunduğuna dair hiçbir bilgi ve kayda 

rastlanılmamıştır. Ancak Erzurum (2000), yöre ismi bertmeksizin Çankırı ilinde 
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Fusarium türlerinin kavun ekim alanlarında bulaşma oranının %12-43.5 arasında 

değiştiğini bildirmiştir.  

 

Kavun hastalıkları; solunumu artırmak suretiyle veya fotosentezi azaltarak meyvelerin 

küçük kalmasına veya hiç meyve olmamasına neden olabilir. Fotosentezin azalması, 

meyvede şeker birikiminin  ve dolayısıyla meyve kalitesinin düşmesine  de neden olabilir. 

Patojenler bulaşarak meyveye doğrudan zararlı olur veya   bitkinin  yaprağına  zarar 

vererek meyvelerin  güneşten yanması sonucunda dolaysıyla zararlı olup meyvenin pazar 

değerini düşürebilir (Anonymous, 2007a). 

 

Kızılırmak (Çankırı)’da Kavun ekim alanlarında ilk kez saptanan Fusarium spp. ile 

Alternaria  spp.  hastalık etmenleri üzerinde bir çalışma yapılmdığı ve dolayısıyla 

üreticilerin mücadele konusunda bilgi sahibi olmadığı; gelişigüzel fungisitleri tek başına 

ve/veya diğer insektisit, yaprak gübreleriyle tavsiye dışı karıştırarak uygun olmayan doz 

ve zamanda uyguladıkları görülmüştür. Yaygın olarak kullanılan bu mücadele şekli; 

tarım ekosistemini, doğal dengeyi ve organik karpuz ve kavun yetiştiriciliğini olumsuz 

yönde etkilediği kanısındayız. Bu nedenle konunun ilgili uzmanlarca ele alınarak sözü 

edilen hastalıklar ve mücadele yöntemleri üzerinde acilen çalışılması gerektiği; böylece 

konunun aydınlatılmasıyla birlikte gelişigüzel ilaç kullanılmayacağından kavun ekim 

alanlarında organik ürün elde edilmesine de katkı sağlayacağı kanısına varılmıştır. Bu 

nedenle doğal yolla hastalıkların mücadelesi, organik tarım bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Konvansiyonel/geleneksel karpuz yetiştiriciliğinde hastalıklara karşı en 

yaygın mücadele yöntemi, bakır ve sülfür gibi mineral fungisitlerin kullanılmasıdır.  

Son yıllarda az sayıda biyolojik fungisitler geliştirilmiş olmasına karşın bu preparatlar 

oldukça  pahalıdır. Bakır ve sülfürle bitkilerin  ilaçlanması hastalıkları önlemesine 

karşın, bu hastalıklar tarlaya bulaştıktan sonra kullanılması durumunda tarlanın 

tamamamen hastalıktan temizlenmesi mümkün olamamaktadır. Yetiştirilen bitkiler 

hastalıklara karşı dirençli varyeteler olması, münavebe yapılması, toprağın besin 

bakımından dengeli olması ve salma sulama yerine damla sulamanın   uygulanması  

durumunda, herhangi bir koruyucu ilaçlamaya gerek kalmaksızın organik karpuz ve 

kavun  yetiştiriciliği mümkün olabilmektedir.Toprakta birikerek faydalı mikrobiyal 

popülasyona zararlı olabileceğinden dolayı,bir birinini izleyen yıllarda bakırlı 
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preparatlarla yapılack ilaçlama iyi bir fikir olarak gözükmemektedir (Hankins  2009). 

Buna karşın yöre çiftçileri tarafından yukarıda sözü edilen hastalığın tanımı, biyoloji ve 

mücadele yöntemi bilinmediğinden gelişi güzel zamanlarda ve tavsiye dışı ilaçları; M. 

pardalina’ya karşı kullanılan ilaçlara, bazı fungisit ve gübrelere karıştırarak 

uyguladıkları görülmüştür. Bu durum ise karpuz ve kavun ekim alanlarında organik 

tarıma geçişi engelleyen en önemli faktörlerden olduğu gözlenmiştir. 

 
Fusarium solgunluğu: Cucurbitler tarlada toprakla taşınan pek çok değişik hastalıktan 

etkilenmekte olup bunların başında Fusarium oxysporum gelmektedir. Bulaşma başta 

köklerden olmakta, bununla birlikte tohumlarla da taşınabilmektedir (Anonymous 

2004). Bu durum, mücadeleyi güçleştirmekte ve kullanılan yoğun fungisit baskısı, 

Karpuz ve kavunda organik tarıma geçişi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 

sözü edilen hastalığın, Kızılırmak koşullarında mücadelesine yönelik acilen 

araştırmalara başlanılması gerektiği bu çalışma ile ortaya konulmuştur. 

 

Fusarium solgunluğu, toprak kökenli vascular bir hastalıktır. Günün ortasına doğru 

yapraklarının solması (terlemenin yüksek olduğu sırada) ve daha sonra düzelnesi, 

hastalığın ilk simptomlarıdır. Bir dal veya gövde üzerindeki yapraklar solabilir ve rengi 

değişebilir. Sonuçta bitkinin tamamı çöker (Anonymous 2007a). 

 

Kültürel yöntemler: Tarım yapılan tarlalalara 5-6 yıl sure ile karpuz ve kavun ekimi 

yapılmamalıdır. Kararlılıkla uygulanan rotasyon proğramı önemli olmasına karşın, 

tamamaen güvenilir bir mücadele yöntemi değildir. Dirençli varyeteler kullanılmalıdır. 

Günümüzde üreticiler uygun yöntemlerin adaptasyonu denemelerine devam 

etmektedirler  (Anonymous 200a7). 

 

Kimyasal mücadele uygulamaları sınırlı olduğundan, Seralarda yapılan üretimlerde 

kültürel mücadele yöntemleri fevkalede önem taşır (Anonymous 2007a). 

 
Alternaria: Alternaria yaprak kayıplarına neden olan önemli bir hastalıktır. Bu fungus, 

toprak ve tohumda bulaşık bitkilerde kışlar (Anonymous 2007a). 
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Kültürel yöntemler: Mümkünse rezistan varyetelerin kullanılması, uygun yönetimi 

infeksiyon riskini azlatabilir. Rotasyonda 3-4 yıl sure ile cucurbit bitkilerinin dışındaki 

diğer sebzelere yer verilmesi. Hasattan sonra bitki artıklarının pullukla toprağa 

gömülmesi önerilir  (Anonymous 2007a). 

Kimyasal mücadele uygulamaları sınırlı olduğundan, seralarda yapılan üretimlerde 

kültürel mücadele yöntemleri fevkalede önem taşır ( Anonymous 2007a). 

 

Her iki hastalığın yönetiminde de uygun yer seçimi, hastalıklara dirençli bitki seçimi, 

hastalıklardan ari fide üretimi, fidelerin korunması ve bitkilerin öncelikle tarlada 

yetiştirilmesi ve hasattan sonra sanitasyon tedbirlerinin alınması esaastır (Anonymous 

2007a). Sıklıkla fungisit kullanılmakta olduğu sırada bile hasadın yapıldığı, sıklıkla 

görülen bir durumdur. Patojenlerin canlı kaldığı bitki materyalinin toprak altında hızla 

parçalanması için hasattan hemen sonar bitki artıkları pullukla sürülerek toprağa 

karışırılmalıdır. Böyle yapılması durumunda bazı patojenler canlılığını sürüdüremezler 

(Anonymous 2007a). 

4.6.2 Yabancıotların organik mücadelesi 

Kızılırmak (Çankırı) karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan 9 yabancıot türü 

[Chenopodium album (Sirken), Amaranthus retroflexus (Kırmızı tilkikuyruğu) A.albus 

(Horozibiği), Echninochloa crus-galli (Darıcan), Phroymites austrialis (Kamış), 

Cuscuta spp. (Küsküt), Convolvulus arvensisi L. (Tarla sarmaşığı),  Glycyrrhiza sp 

(Meyanotu), Cirsium arvense (Köygöçüren)]’nün bulunduğu ve bunların sorun teşkil 

ettiği anlaşılmıştır. 

 

Yapılan literatür taramalarında yabancıotların cucurbit bitkilerinin tamamında zararlı 

oldğu (Anonymous 2004) anlaşılmış, sözü edilen yabancıotların Kızılırımak 

(Çankırı)’da bulunduğuna dair bir kayda rastlanılmamıştır. 

 

Özellikle uygun mevsimde yetiştirilmedikleri hallerde yabancı otlar, cucurbit üretiminde 

ciddi bir sınırlayıcı faktör olabilmektedir. Ayrıca, yabancı otlar meyvenin bulunmasını da 

güçleştirerek üretimi de zorlaştırmaktadır. Sağlıklı yetişen pek çok cucurbit (kavun, 

karpuz, kabak) entegre yabancı ot yönetimini uygulanabilir hale getirmekte ve herbisit 
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ihtiyacını azaltmaktadır. Yapılan incelemede çalışma alanında karpuz ve kavun 

tarlalarında bulunan yabancıotların doğal yolla ve mekanik yolla mücadelesi işleminin 

yıllardan beri uygulanarak başarılı sonuçlar alındığı, günümüzde de bu yöntemden 

yararlanıldığı anlaşılmıştır. Tescil edilmiş olan herbisitler mücadelede oldukça etkili 

olmasına bunların çevre kirliliğine, direnç sorununa, gıdaların kirlenmesine neden olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle yukarıda sözü edilen yabancıot türlerinin kazayağı ile sıra 

aralarının toprağın işlendiği (Şekil 4.57) ve işleme aletlerinin kullanılamayacağı döneme 

kadar bu şekilde yabancı otlarla mücadelede edildiği; sıra arasında kalanların el ile 

yolarak, çapalanarak kontrol altına alındığı ve böylece çalışma alanında bulunan 

yabancıotların yönetildiği belirlenmiştir. Kavun tarlalarında ilaç kullanılmadan yabancıot 

sorununun çözülmüş olması, organik tarıma geçiş bakımından önemli görülmektedir. 

 

Çalışma alanında yabancıotlarla mücadelede uygulanan yöntemde; birinci seyreltmeden 

sonra, bitkilerin kök çevreleri çapalanarak, boğazlarına toprak çekilip doldurulduğu; sıra 

aralarının yabancıot kontrolü ve toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakasının kırılması 

için çapa veya kazayağıyla işlendiği (Şekil 4.57), bitki aralarında bulunan yabancıotların 

ise çapa yardımıyla alındığı gözlenmiştir (Şekil 4.58). İkinci seyreltmeden sonra boğaz 

doldurma ve sıra aralarının işlenmesi tekrarlanır. Bitkiler büyüyüp kol atmaya 

başladığında, tarlayı tamamen kaplamadan son kez tekrar çapalanıp boğazları 

doldurulur. Kazayağı çekme ve çapalamanın yabancıotlar tohum bağlamadan önce ve 

bitkilerin sıra arasını kapatıncaya kadar 2-3 kez tekrar edildiği, ileri dönemde ise elle 

çekilerek yabancıotlarla mekanik yolla mücadele yapıldığı, dolayısıysa herhangi bir 

kimyasalın kullanılmadığı gözlenmiştir. Bu durumun karpuz ve kavunda organik tarıma 

geçişte önemli bir parametre olduğu kanısına varılmıştır.  

 

Yukarıda sözü edilen yabancıotlarla mekanik olarak yürütülen  mücadele yöntemi, 

bitkiler sülük çıkarıp kol atarak sıraları kapataıncaya kadar uygulanabilen en etkili 

metottur. Bitki gelişimi göz önüne alındığında, bu çapalama işlemi ancak iki kez 

uygulanabilmektedir. Bu sitemde, sıra araları  traktörle çekilen kaz ayağı veya  çapa 

makinası gibi aletlerle   sürülerek sıra üzerinde bulunanb bitkilerin arasındaki 

yabancıotlar çapa ile alınmakta ve bu sırada bitkilerin boğazı da toprakla  

doldurulmaktadır. Bu sırada seyreltme işlemi de gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 4.57 Yabancıotlarla mücadele etmek üzere kol atma döneminde kazayağı ile  
                  kavun tarlasında yapılan toprak işleme 
 

 
Şekil 4.58 Yabancıotlarla mücadele etmek üzere kol atma döneminde sıra aralarlı 

kazayağı ile sürülmüş, sıra üzeri çapalanmış ve boğaz doldurulmuş kavun 
tarlası. 

 
 
Ekim yastığı hazırlığının önemli bir kısmı olan yabancı ot mücadelesi, ürün yetiştirilen 

pek çok yerde sonbaharda yapılmaktadır. Bununla birlikte, kullanılan yabancı ot 

mücadele yöntemleri kullanılan sulama sistemine bağlı olmaktadır (Anoymous 2000). 

Nadas alanlarının herbisit ile ilaçlanması bazen kış mevsiminde yabancı ot gelişmesini 

engellemek ve erken ilkbaharda kavun ekilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 
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ABD (San Joaquin vadisi)’nde, buğday ya da arpa hasadından sonra kavun eken 

yetiştiriciler önceki yılda sürülen tarlalarda meydana gelebilecek yabancı ot 

sorunlarından sakınmak için kavun ekilecek sıraları, sulamadan ve ekimden önce 

hazırlamaktadır. Yabancı ot mücadelesi, Kaliforniya’da kavun üretiminin anahtar 

faktörlerinden birisidir. Uygulamalar “mevsiminde” ve/veya “mevsimi dışında” 

yapılabileceği gibi kullanılan teknikler baskın yabancı ot türüne, bölgeye, sulama 

sistemlerine ve maliyetine gore değişmektedir (Anonymous 2003). 
 

Yabancı ot mücadelesi uygulamalarının çalışma alanında bulunan Karpuz ve kavun 

tarlalalarının tamamında elle yolma, çapalama, kazayağı çekme gibi hemen kültüel 

önlemlerle gerçekleştiği; herbisit kullanılmadığı saptamnıştır.  

 

Çalışma alanında karpuz ve kavun ekim alanlarında yabancıotlarla mücadelede ürün 

rotasyonu, toprak işleme, elle ot alma gibi kültürel mücadele kapsadığı gözlenmiştir. 

 

Su yönetimi yabancı otların çimlenmesinde etkili olduğundan damla sulama karpuz ve 

kavun için oldukça önerilebilir.  

 

Ekim zamanında sürmek suretiyle yabancıotlar yok edildiğinden, ekim zamanının 

ayarlanmasıyla belirli yabancı otlarla karpuz ve kavun bitkilerinin rekabet etmesinin 

önlenmesinde yardımcı olunabileceği düşünülmektedir. 

 

Yabancıotlar, karpuz ve kavun tarlalarında değişik yollarla ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Bunların bazıları; 1) besin, su ve ışık bakımından bitki ile rekabete girerek 

ürünü azaltır, 2) yabancotlar, atılan insektisit veya fungisitin bitkilerin yaprak ve 

meyvesine ulaşmasına ve değmesine mani olur, 3) Karpuz ve kavunlar, yabancıotlar 

arsında saklı kalacağından hasat yapan kişilerin bunları bulması zorlaşacağından hasat 

yavaşlar ve engellenmiş olur, 4) yabancıotun yaprak veta diğer bitki kısmları karpuz ve 

kavunun kabuk kısmına değmek suretiyle bunların kabuki kısımlarında lekelerin 

oluşmasına ve dolayısıyla böyle meyvelerin pazar değerinin düşmesine neden olur 

(Anonymous 2007a). 
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Herbisitler, tek başına yabancı ot tohumlarının tamamını veya yabancıot türlerininin 

tamamını nadiren kontrol ettiğinden; toprak işleme faaliyetleri, karpuz üretiminin ana 

bileşenlerinden birisidir. Yabancıotlar görüldüğü zanman, çapalamak veya çıkış sonrası 

bir herbisitle ilaçlama önerilmektedir. Örtü altında yetişirilen karpuzlarda çapalama 

yaygın bir düşünce olmamasına karşın, açık arazilerde yetiştirlen üretimlerde yaygın 

olarak uygulanır (Anonymous 2007a). 

 

Münavebe:  Bir önceki bitkilerde kullanılan herbisitlerin topraktaki rezüdüleri, bunu 

izleyen karpuzlarda zarara neden olabilir. Çok sayıdaki tarım ürünlerinden veya bazı 

sebzelerden sonra münavebede yer alacak karpuzların zarar görmemesi için gelişmiş 

planlamalarda herbisitin seçimi çok önemlidir. Bazı herbisitler, önemli potansiyele 

sahip olup bir sonraki yıl için bağlarda ürüne zarar verir (Anonymous 2007a). 

 

Organik tarımda yabancıotların yönetiminde esas olan; yabancotları yok etmek yerine, 

bitkilerin rekabet gücünü arttırarak yabancıotları baskı altına almaktadır. Organik 

standart metotların başında rotasyon, toprak işleme, toprağı organik madde bakımından 

zenginleştirmek suretiyle yabancıot tohumlarının elemine eden mikroorganizma 

faaliyetlerini desteklemektir. Günümüzde doğal kökenli bazı biyoherbisitlerin 

kullanımına izin verilmekle birlikte, bunların kullanım alanı çok sınırlı ve pahalıdır. 

Ayrıca, yaygın yabancıotlar, kimyasal herbisitlere karşı direnç oluşturma eğiliminde 

bulunmasına karşın, bunları yok eden aletlere karşı direnç geliştirme şansları 

bulunmamaktadır (Hankins 2009). 

 

Organik Yabancıot mücadelesinde Temel Stratejiler: Organik tarım sistemlerinde, 

amaç yabancı otların yok edilmesi değil, bunlara karşı mücadele edilmesidir. Yabancı ot 

mücadelesinin amacı; yabancı otların yetiştirilen bitkilerin gelişmesine ve ürün 

miktarına olumsuz etkisinin azaltılmasıdır (Anonymous, 1998). 

 

Organik tarımda, pestisitlerde olduğu gibi, herbisitlerin kullanılmasından da 

kaçınılmakta olup bu ilaçlar çevreye zararlı kalıntılar bırakmaktadır. Faydalı böceklerin 

çoğalmasına yardımcı olan konukçu bitkiler gibi faydalı bitkiler de atılan herbisitlerle 

yok edilebilir. 
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Organik bir çiftlikte, yabancı otlara karşı bir dizi metot kullanılarak bunlarla mücadele 

edilebilir: 

 

 Organik tarımın temel taşlarından olan, baklagillerin de yer aldığı,  ürün 

rotasyonu uygulamak, 

 Çapalama yapmak, 

 Malçlama yapmak (toprağı örterek yabancı ot tohumlarının çimlenmesini 

engeller), 

 Elle yolmak, ya da mekanik yabancı ot toplayıcı araçlar kullanmak, 

 Her tohum yatağında bitkileri birbirine yakın dikerek yabancı otların çıkacağı 

boşluğu azaltmak 

 Yabancı otlarla rekabet etmek için yeşil gübre, ya da örtücü bitkiler kullanmak, 

 Toprak işlemesinin toprak erozyonuna neden olmaması için tedbirler alınarak. 

Uygun zamanda, toprak nemliyken tekrarlanan aralıklarla toprak işlemek,  

 Hayvanların yabancıotlarla beslenmesi suretiyle otları tüketmesine imkân 

sağlamaktır. 

 

Yabancı otların bazı faydalı amaçları da vardır. Bunlar toprak erozyonunu önlemede 

koruma, bazı hayvanlar,  faydalı böcekler ve insanlar için besin sağlayabilir. 
 

Temel stratejiler: İlaç kullanımını en az düzeye indirilemesinde ve dolayısıyla organik 

üretime geçilmesinde hastalık ve zararlıların sürveyi de büyük önem taşımaktadır. 

 

4.6.3 Bazı omurgalıların organik mücadelesi 

Kavun meyvelerinin değişik canlılar (muhtemelen karga, kuş, tilki vb.) tarafından 

kemirilen meyvelerin pazar değerini yitirdiği; ancak bu tip zararların oldukça düşük 

oranda olduğu (%1’in altında)  aşmadığı ve her hangi bir mücadeleyi gerektirmediği 

saptanmıştır. 
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4.7 Kızılırmak’da karpuz ve kavun ekim alanlarında uygulanan tarımsal 
faaliyetlerin organik ürün yetiştiriciği bakımından değerlendirilmesi 

Kızılırmak ilçesi karpuz ve kavun ekim alanlarında uygulanan tarımsal faaliyetlerin 

aylara göre dağılımı Çizelge 4. 16’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.16 Kızılırmak (Çankırı) karpuz ve kavun ekim alanlarında uygulanan kültürel 
faaliyetler ve yıla aylar itibariyle dağılımı 

 
Kültürel faaliyetler O Ş M N M H T A E E K A 

 
Tohum yatağı hazırlama  

 
           

Tohum ekimi  
 

           

Çapalama             

Seyreltme             

Gübreleme             

Döllenme             

Böcek sürveyi             

Hastalık sürveyi             

İnsektisit uygulama             

Fungisit uygulama             

Sulama              

Hasat             

 
 

Çizelge incelendiğinde tarımsal faaliyetlerin tohum yatağı hazırlanması ile başlayıp 

hasatla sona erdiği görülmektedir. Söz konusu aşamalar, aynı sıra ile ele alınarak 

organik tarım bakımından aşağıda değerlendirilmiştir. 
 
Tohum yatağı hazırlanması: Tarımsal faaliyetlerin başında İlkbahar hazırlıkları 

gelmektedir. İlkbahar hazırlıklarının tohum yatağı hazırlama çalışmalarıyla başladığı; 

bunu tohum ekiminin izlediği; yıllara göre değişmekle birlikte, tohum ekiminin Nisanın 

ortasında başlayıp genellikle Mayısın sonuna doğru tamamlandığı; arazinin 

işlenmesinde diskaro çekildiği, ağır toprak tabakalarının pulukla derin olarak sürüldüğü 

gözlenmiştir. 
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Çalışma alanında tarla hazırlığında Hububat ekimi için karpuz ve kavun hasadından 

sonra sonbaharda genellikle kaz ayağı ile (10-15 cm derinlikte) bazen de pullukla (20-

25 cm derinlikte), bir veya iki kez sürülerek veya yakılarak (Şekil 4.76)   aynı tarlaya 

sonbaharda hububat ekildiği veya bu haliyle nadasa bırakarak ilkbaharda hububat/çeltik 

ekimi yaptıldığı  (Şekil 4.60); hubatın hasadından sonra ise bu tarlaların ilkbaharda 

karpuz ve kavun ekimine hazır hale getirdikleri, dolayısıyla münavebenin uygulandığı 

gözlenmiştir.  

 

Toprak işlemenin genellikle 10-15 derinlikte yapılması; toprağın yaklaşık 20 cm 

derinliğinde kışı geçirdiğinden Kavun sineği pupaları üzerinde olumsuz etki yapmadığı 

gözlenmiştir. Bu nedenle, zararlının bulunduğu toprağın daha derin sürülmesi 

önerilebilir. 

 

Patojenler; özel üreme organlarıyla canlı kaldığı gibi canlı cucurbit bitkilerinde doku 

içerisinde bitkilerin arasında da canlılığını sürüdürebilir. Bu nedenle hastalıklar, inokülüm 

başlangıcını minimize edecek ve hastalık gelişimini engelleyecek süre esas alınarak 

değişik bitkilerin yer aldığı bitki rotasyonu uygulanmalıdır. Kimyasal mücadele 

uygulamaları sınırlı olduğundan, Seralarda yapılan üretimlerde kültürel mücadele 

yöntemleri fevkalede önem taşır (Anonymous 2007 a). Bu nedenle uygulanmakta olan 

münavebenin, çalışma alanında varlığı saptanan Fusariun spp. ve Alternari sp. gibi 

hastalık etmenlerinin kontrol altına alınmasıa yardımcı olabileceği düşünülmektedir.  

 

Çeşitli kaynaklarda da değinildiği üzere (Anonymous 1998; Kuepper ve Gegner 2004; 

Walz 1999) münavebe; organik tarımın en önemli bileşenlerindendir. Kızılırmak tarım 

alanlarında bazı üreticilern bir araya gelerek arazilerinin topluca bir bölümünde münave 

uygulamaları, bitki yetiştiriciliği ve organik tarım bakımından olumlu uygulama olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Tarlalarda anızın yakılması; bu ortamda bulunan canlıların zarar görmesine, erezoyona 

neden olması yanında, organik tarım bakımından çok değerli potansiyeli oluşturan 

organik materyalin de yok olmasına ve dumanlarla atmosferine yol açtığı gözlenmiştir.  
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(a) 

                                             

 

 (b) 

Şekil 4.59.a. Sonbaharda kavun hasadından sonra arazi yakılarak, b. kaz ayağı çekilerek  
                  hububat (arpa, buğday) ekilmesi 
 

 

Şekil 4.60 Bir önceki yılda kavun ekilmiş alanlara hububat (üstte ve solda), hububat    
             ekilmiş alanlara da kavun ekilmiş tarlalar (buğday ekili tarlanın çevresi) 
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Tohum ekimi: Kavunların çoğu tohumdan yetişitirlir. Kızılırmak (Çankırı)’da karpuz 

ve kavun üretiminin 15 Nisan -20 Mayıs tarihleri arasında tohumun doğrudan tarlaya 

ekimi şeklinde gerçekleştirlmektedir. 
 

Ekim-dikim mesafeleri, çeşide ve yöreye bağlı olarak değişmektedir. İri bitkilere sahip 

çeşitlerde sıra arası 1,5-2 m, sıra üzeri 1-1,5 m; küçük yapılı bitkilerde ise, sıra arası 1-

1,5 m, sıra üzeri 1 m olması önerilmektedir. Fakat bazı yörelerimizde sıra üzeri mesafe 

50 cm'ye kadar düşmektedir. Değişik bölgelerimizde kavun ve karpuz ekimi elle veya 

traktöre bağlı mibzerle yapılmasına karşın, Çankırı (Kızılırmak)’da karpuz ve kavunun 

ekiminde yöre çiftçilerince geliştirilmiş bir yöntem uygulandığı gözlenmiştir. Bu 

yöntemde, mibzerin orta kısmındaki ekim borusuna geçirilen bir huni içerisine tohumla 

gübre karışık olarak doldurularak (Şekil 4.61) ekim yapılmakta ve mibzerin diğer tohum 

boruları kapatılarak sıra arasının 1,5-2 m, sıra üzerinin ise 1-1,5 m olması 

sağlanmaktadır. 

 

Şekil 4.61 Yöre çiftçilerinin geliştirdiği yöntemle karpuz ve kavun tohumlarının  
                   mibzerle ekimi 

 

Organik karpuz ve kavun  yetiştirmenin ilk adımı, herhangi bir fungisitle ilaçlanmamış 

tohumu temin etmektir.Ticari tohum satan firmaların çoğu; çökerten veya diğer fide 

hastalıklarına karşı karpuz tohumlarını thiram ve diğer fungisitlerle kabuğu saracak 

şekilde ilaçladıkları bilinmektedir. İlgili satıcılardan alınan karpuz ve kavun tohumlarının 

pembe renkli olup bir fungisit (Thiram) ile  ilaçlandığı anlaşılmıştır (Şekil   4.62 ve Şekil 

4.63). Çalışma alanında yapılan gözlemlere göre üretici firmalardan alınan karpuz ve 

kavun tohumlarının bazı fungisit ve herbisitlerle ilaçlanmasına karşın, üreticilerin önemli 
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bölümünün tohumları kendi ürünlerinden temin ettikleri ve bunların herhangi bir 

kimyasalla ilaçlanmadığı görülmüştür. Bu durum, sözü edilen sebzelerde organik tarıma 

geçiş bakımından önemli olduğu kanısındayız. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 

bağlı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nce son yıllarda bazı 

sebzelerin  organik olarak  tohumlarının üretilmeye başlandığı bilinmektedir. 

 

Tohum pembe, kırmızı, yeşil veya mavi renklerden birini taşıyorsa bir fungisitle 

ilaçlanmış olduğundan bu tohum, organik üretim için kullanılamaz (Hankins  2009). 

Buna göre ilaçlı tohum kullanan üreticilerin ürününün organik olmadığı sonucuna 

varılmaktadır. 
 
 

 
 

Şekil 4.62 Fungist (Thiram) ile ilaçlanmış karpuz tuhumu 
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Şekil 4.63 Fungist (Thiram) ile ilaçlanmış kavun tohumu 
 

Çapalama: Kızılırmak (Çankırı) Karpuz ve Kavun ekim alanlarında bulunan 9 

yabancıot türü [Chenopodium album (Sirken), Amaranthus retroflexus (Kırmızı 

tilkikuyruğu) A.albus (Horozibiği), Echninochloa crus-galli (Darıcan), Phroymites 

austrialis (Kamış), Cuscuta spp. (Küsküt), Convolvulus arvensisi L. (Tarla sarmaşığı),  

Glycyrrhiza sp (Meyanotu), Cirsium arvense (Köygöçüren)]’nün bulunduğu ve bunların 

sorun teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

 

Yapılan literatür taramalarında yabancıotların cucurbit bitkilerinin tamamında zararlı 

oldğu (Anonymous 2004) anlaşılmış, sözü edilen yabancıotların Kızılırımak 

(Çankırı)’da bulunduğuna dair bir kayda rastlanılmamıştır. 

 

Yukarıda sözü edilen yabancıotların pestisit kullanılmaksızın çapalama, elle alınması ve 

kazayağı yardımıyla yok edilmesi; konvensiyonel tarımdan organik tarıma geçiş 

bakımından olumlu ve önemli olduğu kanısındayız. 
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Seyretme: İlk seyreltme, bitkilerde gerçek yapraklar oluştuğu 3-5 yapraklı dönemde 

elle yapılmaktadır. Her ocakta en kuvvetli ve sağlıklı 3 bitki bırakılmaktadır. İlk 

seyreltmeden 2-3 hafta sonra bitkiler 4-5 yapraklı olunca, her ocakta 1-2 bitki kalacak 

şekilde, ikinci ve son seyreltme yapılmaktadır. Burada dikkati çeken bir husus; fazla 

tohum kullanılmak suretiyle, çeşitli nedenlerden dolayı çimlenmeyen tohumlar ile fide 

döneminde toprak altı zararlılarının yemesinden sonra normal fidelerin kalmasına 

olanak sağlanmasıdır. Böylece tohum ve fide dönem ilaç kullanılmayarak organik tarım 

açısından, uygun bir tarım tekniğinin uygulandığı gözlenmiştir.  

 
Gübreleme ve organik tarım açısından irdelenmesi: Çalışma alanında yapılan 

incelemelere göre karpuz ve kavun üreticilerinin genellikle ekim öncesi yöre 

çiftçilerince DAP olarak adlandırılan Diamaonyum Fosfat (20N+20P+0Zn)  

gübresinden ekimle birlikte 5 kg/da veya %46’lık Üre gübresinden (Şekil 4.64a) ekimle 

birlikte, fide döneminde de 1 kğ/da dozda uyguladıkları, bazı çiftçilerin sıvı gübre 

kullandıkları (Şekil 4.64b), fide döneminde kullanılan gübreleri elle bitkilerin kök 

boğazına serptikleri (Şekil 4.65)  saptanmıştır. Buna göre yaklaşık 6 kg/da dozda ve iki 

kez gübre verildiği gözlenmiştir. Bazı üreticilerin, sıvı gübreleri gelişigüzel 

kullandıkları, bazılarının bu gübreleri pestisitlere katarak holderlerle attıkları;  gerek 

pestisit ve gerekse yaprak gübrelerine ait ilaç şişelerinin su kanallarına ve tarla içerisine, 

ağaç diplerine gelişigüzel bırakıldıkları gözlenmiştir. 
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(a) 
 

(b) 

ekil 4.64.a. Karpuz ve kavun ekim alanlarına verilen suni gübre ve b.sıvı gübreler 
 

 

(a) (b) 
 
Şekil 4.65.a. Karpuz ve kavun ekim alanlarına fide döneminde suni gübrelerin verilişi,  
                 b. gübre verildikten sonra görünüşü 
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Kavun fideleri tarlaya yerleştirildikten sonar bir hafta içerisinde eriyebilir gübrelerin ilk 

uygulaması; sulama sistemine katarak yapılır. Bundan iki hafta sonra suda eriyebilir 

gübreden aynı oranda yine kullanılır. Üçüncü gübre aplikasyonu, bitkiler meyve tutmaya 

başladığı zaman yapılmalıdır. Dördüncü aplikasyona ihtiyaç olduğunda, ilk hasattan 2 

hafta once yapılabilir. Beşinci aplikasyon, ilk hasattan hemen sonra yapılmalıdır. Mevsim 

sonuna doğru iyi bir ürün alınması isteniliyorsa, 5. aplikasyondan 3 hafta sonar bir 

uygulama daha yapılabilir (Anonymous 2007a). 

 
Kavun organik maddesi zengin toprakları sevdiğinden, tarlaya ahır gübresi veya yeşil 

gübre verilmesi uygun olur. Sonbaharda pulluk veya diskaro altına, toprak ağır ise 

dekara 4-6 ton, toprak kumlu ise dekara 6-8 ton ahır gübresi verilmesi uygun olmasına 

karşın sadece Karadayı Köyünde tarlalarla çiftlik gübresi verildiği (Şekil 4.66), diğer 

köylerde ise ahır gübresinin değişik amaçlarla kullanıldığı anlaşılmıştır. 

 

 
 

Şekil 4.66 Kavun tarlası kenarına yığılmış çiftlik gübresi 

 

Organik tarım uygulamaları; fiziksel, biyolojik, kültürel, mekanik yöntemleri entegre 

etmek ve sentetik herbisitler kullanılmadan kimyasal taktikler geliştirlmesi esasına 

dayanır. Böylece tarımsal kimyasallar kullanılmadan tohumdan  veya diğer yöntemlerle   

karpuz yetiştirlmesi mümkündür. Karpuz; diğer meyve ve sebzelerle kıyaslandığında, 

şiddetli olarak ne böcek, ne de hastalıklarla bulaşmaktadır. Özellikle tarla alanı yaklaşık 

40 dekardan az olduğunda zararlı baöceklere karşı karpuz ürünü doğal yollarla 

korunabilir. Konvensiyonel (organik olmayan/inorganik) üretim sistemlerinde mekanik 
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yollarla, doğal malçlama veya biyolojik yolla parçalanabilen plastik  malçlama 

sistemiyle korunabilir. Kompost ilavesi, hayvan gübresi, yeşil gübre ve diğer doğal 

gübreler kullanılmak suretiyle karpuz bitkisinin toprak verimliliği arttırılabilir. 

Yetiştiriciler, organik karpuz yetiştirmeyi başardıklarını sertifika ile belgelemeleri  

durumunda, çekirdeği  buradan temin ederek tohumu bedavaya getirebilirler. Diğer 

cucurbit’ler gibi karpuz ve kavun bitkisinin  en iyi yetiştiği tarlalalar, organik maddece 

en zengin olan tapralardır. Karpuz yetiştiriciliğinde en ideal organik gübre; samandan 

yapılan kompost gübredir. Belirli organik sertifikasyon acentaları; çiftçilerin 

tarlalalarında hayvan gübresi kullanılmasına izin vermemektedir. Buna çok 

duyarlıdırlar. Karpuz tarlalalarına  küçük evcil hayvan gübresi verilmesi durumunda 

tarlaya amonyum nitrat gübresi verilmiş gibi  gibi etki yapmaktadır. Bu gübreler sıcak 

ve güçlü gübrelerdir. Kümes hayvanlarının taze haldeki (yanmamış) gübresinin 

kullanıldığı tarlalalarda bitki yetiştirildiğinde,buradan elde edilen taze sebzelerin 

salmonelle hastalığı ile bulaşma gibi bazı tehlikeler taşır. Bu  bulaşık tavuk gübreleri 

tarlallardan yıkanarak ırmak  ve çayları da kirletebilmektedir. Bu gübrelerin kullanım 

oranlarında toprağın tekstürü esas alınmalıdır. Çok ekonomik olan yeşil gübre 

kullanılmak suretiyle toprak zenginleştirilmekte; tohumdan veya tohum dışı yöntemlerle 

yetiştirilen karpuz bitkilerinin ürünleri arttırılabilmektedir. Kışlık baklagillerin eylül 

ayında ekimi yapılarak  Rhizobium bakterileri yardımıyla havanın serbest azotu toprağa 

bağlanması mümkün olup nisan ayında çiçekli dönemde toprağa karıştırlarak yeşil 

gübre yapılması, buna örnek olarak verilebilir. Münavebede baklagil bitkilerine yer 

verilmesi, organik karpuz/kavun yetiştiriciliğinde toprak verimliliğini  artırmanın diğer 

bir yoludur. Çiftçiler saman veya otlatmak amacıyla  ilk yıl soya fasulyası yetiştirip 

gelecek yıl burada karpuz/kavun  yetiştirebilirler (Hankins  2009). Yapılan çalışmada 

karpuz ve kavun tarımı yapılan alanlarda münavebe uygulandığı (hububat-karpuz-kavun 

–sebze-çeltik),  ancak baklagillere ve yeşil gübre yer verilmediği, üretim yapılan alanın 

ort. 10 da olmasına karşın 2-200 da arasında değiştiği gözlenmiştir. 

 

Solucan gübresi, balık artıkları, yosun, kan tozu, kemik unu ve kireç taşı;en çok 

kullanılan organik gübrelerden birkaçıdır. Hangi organik gübrenin kullanılacağı 

toprağın tekstürüne ve ekonomik analiz sonucuna göre değişir. Çiftçiler, sözü edilen 

materyalden bir torba satın aldıklarında ne kadar azot, ne kadar fosfor ve ne kadar potas 
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aldıklarını kendi kendilerine sormaktadır. Çiftçiler bu materyalin ucuz bir kaynak olup 

olmadığını sorgulamaktadır. Bunlar, aynı zamanda tarlada minör elementlerin 

eksikliğini gidermede  de sık sık kullanılmaktadır. Bazı üreticiler bu ürünleri toprakta 

bulunan hastalık veya nematotları azaltmak amacıyla  satın alma yoluna gidebilmektedir 

(Hankins  2009). 

 

Çalışma alanında yapılan incelemelere göre karpuz ve kavun üreticilerinin genellikle 

ekim öncesi yöre çiftçilerince DAP olarak adlandırılan Diamaonyum Fosfat 

(20N+20P+0Zn)   gübresinden. 5 kg/da, ekimle birlikte %46’lık Üre gübresinden 

ekimle birlikte 5 kg/da ve fide döneminde de 1 kğ/da dozda verdikleri; bu durumun 

diğer bölgelere göre oldukça düşük düzeyde kaldığı anlaşılmıştır. Organik üretim yapan 

çiftçiler, ürünlerin zararlılara karşı hassaslığını arttıran sentetik gübreler ve pestisitleri 

uzun zaman boyunca kullanmıştır (Yepsen 1976). Organik ürünler, böcek salgınlarına 

karşı daha dirençli olduğu kadar daha toleranslıdır (Lotter vd.1999).  
 
Tarımsal alanlarda kullanılan Azot ve Fosforun yıkanarak nehir, göl ve sulak alanlara 

ulaşması; önemli bulaşma kaynağı oluşturduğu ve burada bulunan canlılar için önemli 

tehdit oluşturduğu unutulmamalıdır  (EPA 1995). 

 

Organik bakış açısına göre, geleneksel yaklaşımın bazı kusurları vardır (Kuepper ve 

Gegner 2004). Bunların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. 

 

• Çözünebilir gübrelerin bir mevsimde bir, iki ya da üç kez uygulanması, bitkiyi o 

besin maddeleriyle yükler (doldurur) ve bu da ürünün hastalanmasına, böcek 

salgınlarına ve ürün kalitesini düşüren besin dengesizliklerine neden olur. 

 

• Toprak biyotik yaşamıyla ilgilenilmemesi ve desteklenmemesi, yıkıcı nitelikteki 

diğer uygulamalarla birlikte bir azalmaya neden olur. Sonuç olarak bitkiler; vitaminleri 

ve bu organizmaların ürettiği faydalı ürünleri kaybeder, toprak işlemesi azalır ve toprak 

giderek sentetik girdilere bağımlı hale gelir. 
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• Geleneksel gübreleme, bilimsel olarak 13 toprak mineraline ihtiyaç duyulduğu 

bilimsel olarak ortaya konulmuş olmasına rağmen, sınırlı sayıdaki makro besinlere 

yoğunlaşmaktadır.  

 

• Çözülebilir formdaki besin maddelerinin büyük miktarlarda uygulanması, bazı 

yabancı ot sorunlarını da arttırabilmektedir. 

 

• Çözünür besin maddeleri –özellikle de nitrat- yıkanmaya karşı eğilimli olduğundan 

bir dizi çevre ve sağlık sorununa neden olabilmektedir. 

 

Organik tarım yaklaşımı; organik besin ve gıdaların daha yüksek besin değeri olduğu; 

bu nedenle de 1960’lardan beri üzerinde durulan bir konu olan pestisit kalıntılarından 

arınmış halde olduğu ve böylece toprağın işlenip bitkilerin, organik tarımda kullanımına 

izin verilen gübrelerle,  gübrelendiği bir yaklaşımdır. Organik tarım yaklaşımı; toprağın 

ıslah edildiği, organik besin ve beslenme bakımından daha yüksek besin değeri 

olduğuna inanılan gübrelemenin yapıldığı ve 1960’lardan beri üzerinde durulan bir 

konu olan pestisit kalıntılarından da arınmış bir sistemdir (Kuepper ve Gegner 2004). 
 
Çalışma alanında elde edilin bulgular ile literatür bildirişleri birlikte 

değerlendirildiğinde; Kızılırmak kavun ekilişlerinde kullanılan suni gübre oranının 

oldukça düşük düzeyde kaldığı; bu durumun ise organik tarıma geçiş bakımından 

önemli bir sonuç olduğu söylenebilir. 

 

Organik ürün elde edilmesinde döllenme  de büyük önem arz etmektedir. Döllenmenin 

Karpuz ve Kavun bitkilerinin çiçek döneminde bulunduğu Haziran-Temmuz aylarında 

ve Bal arıları tarafından yapıldığı gözlenmiştir (Şekil 4.67). Bilindiği üzere bazı 

cucurbitlerin meyve tutabilmesi için böcekler yardımıyla tozlaşmaları gereklidir 

(Anonymous 2004). Buna göre karpuz ve kavun çiçeklerinde tozlaşmanın gerçekleşerek 

meyveye yatabilmesi için en etkin tozlaştırıcılar olan Bal arılarının, bitki koruma 

ürünleriyle ilaçlama yapılırken korunması bakımından gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

Yüksek kalitedeki kavun üretimi için her tarlaya 5-7,5 kovan/ha hesabıyla kovanların 

yerleştirlmesi tavsiye edilmektedir. Sonuç olarak, bal arılarının yok olmaması için 
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pestisit uygulamasına çok dikkat etmek gerekir. Kavun zararlı yönetiminde uygulanan 

bazı insektisitler bu dölleyiciler için aşırı toksiktir. Çiçeklenme döneminde insektisit 

uygulanması, muhtemelen arıların ölmesine neden olacaktır. Arı kolonisindeki kayıplar; 

kavun çiçekteyken, ilaçlamanın doğrudan arılar üzerine yapılmasından, ilacın kovanlara 

ya da komşu tarlalara kaymasından, besinin ilaçlara bulaşmasından kaynaklanabilir. 

Çiçek döneminde ilaçlama çok gerekli ise arılara en az toksik olan ve zararlıya etki 

edebilecek insektisit uygulanmalıdır. Kavun bitkileri çiçekteyken ilaçlama 

yapılmamalıdır. İlaçlamayı akşam saatlerinde veya sabah erken saatlerde, arıların 

tarlada aktif olmadığı saatlerde yapılmalıdır. Son olarak, havadan ilaçlama yapılması 

halinde arıcıların uyarılması çok önemlidir. Önceden yapılacak uyarı sayesinde arıcılar 

kovanları koruyaracak tedbirleri alabilir veya kovanları başka bir yere taşıyabilir 

(Palumbo ve Kerns 2009).  Ancak karpuz ve kavun tarlaları birlikte ve meyvelerin 

fındık büyüklüğüne gelmesiyle başlanıp 15’er gün ara ile 3-4 kez yapılan ilaçamalardan, 

tozlaşmayı gerçekleşen arıların da olumsuz etkilendiği, ilaçlama başlamadan önce 

çiçeklerde yoğun olarak bulunan arıların tamamen yok oldukları gözlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 4.67 Kavun çiçeğinde tozlaşmayı sağlayan balarıları. 
 

Hastalık ve Böcek sürveyi: Organik üretime geçilebilmesi için gerek hastalık ve 

gerekse zararlılar yönünden, karpuz ve kavun tarlaları ilgili teknik elemanlar ile çiftçiler 

tarafından zaman zaman kontrol edildiği gözlenmiştir. Ancak bu gözlemlerin bilimsel 

olmaktan çok uzak olduğu ve özellikle hastalık etmenleri ile bunların mücadeleleri 

hakkında fikir sahibi olunmadığı belirlenmiştir.  
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İnsektisit uygulaması: Pestisit uygulamalarında takvim ilçalamsına göre periyodik 

olarak ve genellikle yer aletleri ile bazen da sırt atomüzörü kullanılarak 

gerçekleştirildiği gözlenmiştir. 

 
Organik tarımda girdiler – son çare: Organik tarımda girdiler – son çaredir. 

İngiltere’de organik tarımda kullanılan girdilerin tamamı tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi 

devletlerde organik tarımı idare eden Avrupa Konseyi düzenlemesi (2092/91) 

kapsamında listelenmiştir. Müsade edilen tüm ürünlerin organik tarımda kullanılmasına 

izin verilmeden once; ihtiyaç durumlarına, orijinlerine, çevreye olan etkilerine, diğer 

hayvanlara ve insanlara olan etkileri değerlendirilmiştir. Örneğin, sınırlı durumlarda, 

zararlılar bir organik sistemde kontrolden çıkarak zarara sebep olabilir. Bu tür bir sorun; 

biyolojijk çeşitliliğin dengesini bozan ve belirli bir zararlı için uygun olan beklenmedik 

hava koşulları nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu durum ortaya çıktığında sınırlı sayıda 

pestisitler son çare olarak kullanılabilir. İngiltere’de organik çiftliklerde kullanılmasına 

izin verilen yedi pestisit bulunmakla birlikte daha az sayıda, dört pestisit ise (bakır, 

rotenone, kükürt ve arap sabunu) Toprak Birliği çiftliklerinde kullanılabilmektedir. 

Ayrıca herbisitlerin (yabancı ot ilaçları) organik çiftliklerde kullanılması yasaklanmıştır. 

Kimyasal bileşiklerin pek çoğuna kısıtlama getirilmiş olup diğer bir ifadeyle çiftçiler 

bunları kullanmadan once bu girdilere olan ihtiyaçlarını ortaya koymalı ve gelecekte bu 

ürüne duyulabilecek ihtiyacı nasıl azaltacaklarını açıklamalıdırlar. Toprak Birliği’nin 

amacı, gelecekte pestisit kullanımını daha da sınırlamaktır. Gübre yapımında kullanılan 

yosun gibi diğer girdiler, onarıcı ve faydalı özellikleri nedeniyle muhtemelen organik 

çiftliklerde kullanılmaya devam edecektir (Anonymous 2007b). 

 
Temelde, organik sistemlerde her çeşit pestisit kullanımı kabul edilebilir olmayıp daha 

geniş çaptaki biyorasyonel pestisitlerin kullanılmasına izin verilebilmektedir. Pestisit 

kullanılmasının sıklığı büyük ölçüde ürüne ve tarlanın yerine göre değişir. Örneğin, bazı 

yörelerde organik tarlalarda neredeyse hiç pestisite yer verilmesine karşın, bazı 

yörelerde organik yetiştiricilikte rutin olarak şiddetli fungusit ve insektisit 

uygulamalarına izin verilebilmektedir (Kuepper ve Gegner 2004).  
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Sulama: Çalışma alanında çapalama döneminde bitkilerin, damla sulama yöntemi 

yerine, Kızılırmak nehrinden motopomplar yardımıyla su basıldığı,  bir birine eklenen 

6’şar metre uzunluğundaki borularla 500-600 metre uzaklıkta bulunan tarlalalara su 

taşınarak bitkiler arasında açılan çizgilere  su basılarak salma sulama şeklinde 

sulandıkları gözlenmiştir (Şekil 4.68). Bu şekildeki sulama sonucunda killi olan 

toprağın çatladığı (Şekil 4.69), yer yer kavun ekilişleri ile çeltik tarımının yan yana 

yapıldığı alanlarda (Şekil 4.70) taban suyunun yükseldiği (Şekil 4.71), bu durumun 

çalışma alanında saptanan yabancıotlar ile özellikle Fusarium spp ve Alternaria sp. gibi 

hastalık etmenlerinin giderek yayıldığı, bazı tarlalardan hiç ürün alınamdığı  

gözlenmiştir. Taban suyunun yüksek olduğu Kızılırmak nehrinin kenarındaki ekilişler 

ile Çeltik tarımına yakın Kavun tarlalarında sulamanın başlamasıyla birlikte sözü edilen 

hastalıkların ortaya çıkması ve sulamanın bitişiyle birlikte sona ermesi; bu kanımızı 

güçlendirmektedir. Üreticiler, yabancıot mücadelesinde pestisit kullanmamsına karşın, 

hastalıkları önlemek için yoğun pestisit kullanma yoluna gittikleri, bu uygulamanın,  

konvensiyel tarımdan organik tarıma  geçişi  olumsuz etkileyen faktörlerin başında 

geldiği; Kavun sineğinden sonra en çok ilaçlmanın hastalıkları önmek amacıyla 

yapıldığı tespit edilmiştir.  

 

Sonuç olarak Kızılırmak nehir yatağına bitişik alanlarda kavun tarımı yapılması; topluca 

münave uygulanması gibi kültürel önlemler yanında sözü edilen  hastalık etmenlerinin 

mücadelesine yönelik biyo-ekolojisinin ortaya konulması durumunda hastalığın 

şiddetinin azalabileceği ve ilaç kullanımının azalabileceği ve dolayısıyla organik tarıma 

geçişi kolaylaşabileceği kanısına varılmıştır.  
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Şekil 4.68 Karpuz ve kavun tarlasının salma sulama ile sulanması 
 
 
 

 
 

Şekil 4.69 Salma sulama sonucu tarlanın kurumuş ve toprağın çatlamış hali 
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Şekil 4.70 Bir yıl önce kavun ekilen tarlada çeltik yetiştirilmesi 
 

 
 

Şekil 4.71 Taban suyunun yükselme durumu 
 
Karpuz ve kavun, toprağın su kapasitesinin uygun, olduğu yerlerde sulanmadan da 

yetiştirilebilir. Fakat özellikle kol atma ve meyve tutumu safhalarında suya ihtiyacı 

artar. Bu dönemlerde bitkilere belirli aralıklarla su verilmelidir. Karpuz ve kavun bitkisi, 

büyüme ve meyvelerinin olgunlaşma devresinde bol suya ihtiyaç duyar. Bu devrelerde 

düzenli ve yeterli olarak yapılacak sulama, verimi ve kaliteyi arttırdığı bilinmektedir. 

Karpuz yetiştirilen toprakların ne çok nemli ne de aşırı kuru bırakılmaması gerekir. 

Fazla su, solgunluğa ve kök çürüklüğüne neden olur. Düzensiz yapılan sulamalar ise, 
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meyvelerde çiçek burnu çürüklüğünü artırdığı bilinmektedir (Anonymous 2006). Kök 

hastalıklarının zararını en az düzeye indirmek amacıyla drenaj yapılması gerektiği 

önerildiğinden (Anonymous 2003), taban suyunun yüksek olduğu alanların drene 

edilmesi gerekmektedir. 
 

Su yönetimi, yabancı otların çimlenmesinde etkili olduğundan damla sulama, karpuz ve 

kavun tarımında yabancıotlarla mücadelede de önerilebilir.  

 

Kalifornia’daki kavun tarlalarfının tamamı sulanmakta olup salma sulama, yağmurlama 

ya da damla sulama sistemleri şeklinde kullanılmaktadır. Salma sulama genel olarak San 

Joaquin vadisinde kullanılmakta olup uygun miktarda su verilmesi hem drenaj hem de 

hastalık seviyelerinin azaltılması açısından önemlidir. Damla sulama; çöl bölgesinde 

bulunan Coachella Vadisinde hem ilkbahar hem de sonbaharda uygulanmaktadır. 

Imperial ve Palo Verde vadilerinde ilkbaharda salma sulama kullanılmakla birlikte, 

sonbaharda damla sulamadan yararlanılmaktadır. Yağmurlama şeklindeki sulama tohum 

döken ürünlerde çimlenmeyi sağlamak amacıyla kullanılmakla birlikte, fıskiyeler bitki 

hastalıklarının artmasına neden olabildiğinden dolayı bu sistem meyve tutumundan sonra 

nadiren kullanılmaktadır. Damla sulama, iyi su yönetimi sağlaması ve belirli aralıklarla el 

ile hasada imkan verdiğinden dolayı Kaliforniya’da yetiştirilen kavunların yaklaşık 

%20’sinde kullanılmaktadır. Özellikle toprakta tuz birikmesinin sorun olduğu bazı 

bölgelerde yüzeyaltı damla sulama kullanılmaktadır (Anonymous 2003). Tüm tarım 

işlemlerinde olduğu gibi, organik tarımın kalbi de topraktır. Arazi yapısı tuzlu ve jipsli 

olduğu bilinen Kızılırmak’da karpuz ve kavun tarımı yapılan alanlarda acilen damla 

sulama sistemine geçilmesinin, hem toprak ıslahı ve hem de hastalıkların yayılmasının 

önlenmesi bakımından önemli olduğu kanısına varılmıştır. Son yıllarda mobil ve ucuz 

damlama sulama sistemlerinin geliştirilmiş olmasınının bir sonucu olarak, bazı 

çiftçilerin 5-20 da arasında değişen genişlikteki tarlalarında bu sisteme geçmiş olmaları  

(Şekil 4.72), damlama sulamanın giderek yaygınlaştığını göstermektedir. Bu durumun, 

organik tarıma geçiş bakımından ümütvar görülmektedir. 
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(a) 
 

 
(b) 

 
Şekil 4.72.a.b. Son yıllarda bazı üreticilerin kavun alanlarında yapmış olduğu damla 
                 sulama sistemleri 
 
 

Elde edilen bulgu ve gözlemler birilikte değerlendirildiğinde; Kızırmak nehir yatağı ile 

Çeltik tarlalarına bitişik kavun tarlalarında sözü edilen hastalığın yayılma durumu, 

literatür bildirişleriyle de doğrulanmaktadır. 
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Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı suyun dikkatli kullanımı, organik yetiştiricilikte 

diğer teknikler kadar önemli bir yöntemidir. Bu nedenle, diğer kaynaklarda olduğu gibi, 

organik çiftçiler lokal olarak mevcut suyu kullanmaya gayret etmeli, suyu doğal olarak 

üretilenden daha fazla tüketmemeye çalışmalıdır. 

 

Suyun dikkatli kullanma yolları arasında şunlar sayılabilir: 

 

 Teraslama, yağmur suyu havzaları, ya da su toplama alanlarının kullanımı ve dikkatli 

sulama yapılmalı, 

 Toprağın su tutma yeteneğini arttırmak için organic madde ilave edilmeli, 

 Toprak yüzeyinin kuruması, ya da çok sıcak hale gelmesini önlemek suretiyle suyu 

toprakta tutabilmek amacıyla malç kullanılmalıdır (Anonymous 1998). 

 

Hasat: Tarlada yapılan en son faaliyet; Haziran sonunda başlayıp Ağustos’ta 

tamamlanan hasat işlemidir. Kavun tarlalarında çalışan işçiler meyveler kadar önemli 

olup elle toplayarak tarladan uzklaştırırlar. 

 

Hasat olgunluğuna gelen kavunlar genellikle Temmuz sonu ile Ekim ayında hasat 

edilerek, romorklarla pazara taşınmaktadır (Şekil 4.73).  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Şekil 4.73. a. Hasat olgunluğuna gelen kavunun tarladan hasadı, b. pazarda satışa  
                  sunulması 
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Sonuç olarak Kızılırmak ilçesinde karpuz ve kavun ekim alanlarındaki çalışmaların 

ilkbaharda ekimden önce yapılan işlemler (tarla hazırlığı, tohum ekimi) ve ekimden 

sonraki işlemler (çapalama, ele ot alma, kazayağı ile toprak işleme, seyreltme, gübre 

aplikasyonları, döllenme, hastlık ve böcek sürveyi, pestisit uygulanması, sulama ve 

hasat) olmak üzere iki bölüm halinde yürütüldüğü gözlenmiştir. 

 

4.8 Konvensiyonel tarım tekniklerinin uygulandığı karpuz/kavun üretiminin 
organik tarıma geçişi için atılması gerekli adımlar 

Organik tarım, birkaç sürdürülebilir tarım tekniğinden birisi olup kullanılan teknikler 

(örn., sıra arası ekim, münavebe, iki sıra kazma, malçlama, bitkiler ve besi 

hayvanlarının entegrasyonu vb.) değişik tarım sistemleri altında uygulanmaktadır. 

Organik tarımı benzersiz yapan şey; çeşitli yasa ve sertifikasyon programlarıyla 

düzenlenmiş olup bunlar; 

 

1) Hemen hemen tüm sentetik girdiler yasaklanmıştır ve toprağı iyileştiren rotasyonlar 

zorunludur. 

 

Organik üretimin temel kuralları; doğal girdilerin onaylanmış olması ve sentetik 

girdilerin yasaklanması olmasına karşın her iki durumun da istisnaları vardır. 

 

İnsan ve çevre sağlığına zararlı olan ve çeşitli sertifikasyon programlarıyla belirlenen 

bazı kimyasal girdiler (örneğin arsenik), yasaklanmıştır. Aynı şekilde, organik tarım 

felsefesi için esas olan ve uygun bazı sentetik girdiler, tüm sertifikasyon programlarınca 

kullanılmaktadır (Anonymous, 2011). 

 

Başarılı Organik Geçişin Adımları  

 

Geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş, bir dizi değişikliği gerektirmektedir. En 

büyük değişimlerden birisi, çiftçilerin zihninde gerçekleşmektedir. Geleneksel 

yaklaşımlar sıklıkla en çabuk çözüm sağlayan çareler olup maalesef, nadiren sorunun 

çözümünü sağlamaktadır. Geçiş yapan çiftçiler genellikle, önleyici stratejileri esas alan 

yönetim uygulamalarını dikkate almak yerine izin verilebilir organik ürünler ile sentetik 
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girdileri değiştirme konusunda endişemenmektedir. Organik tarıma geçiş yaparken, yeni 

başlayanların izlemesi gereken bazı adımlar şunlardır (Anonymous, 2011): 

 

A) Organik tarımın temellerinin ve organik tarım standartlarının anlaşılması: 

Organik üretim sistemlerinin bilgiyi temel alan bir üretim sistemi olması nedeniyle, yeni 

başlayanların ve geçiş yapan üretilerin sağlam ve sürdürülebilir tarım uygulamaları 

hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Geçiş yapan üreticilerin doğru bilgileri 

okumaları, kendi denemelerini yapmaları ve resmi ya da gayrıresmi eğitim 

etkinliklerine katılmaları gerekir. Bahsedildiği gibi, geleneksel tarımdan organik tarıma 

geçiş; sentetik materyalin izin verilmiş organik materyalle değiştirilmesinden çok daha 

ötesindedir.  

 

B)Üreticilere yardımı olabilecek kaynakların tespiti: Mevcut organik çiftçiler, 

kıymetli teknolojik bilgilerin paylaşılmasında genellikle oldukça yardımcıdır. İyi bir 

eğitmen, geçiş aşamasındaki üreticilere yeterli bilgi, pratik deneyim sağlayebilmeli ve 

uygun okuma materyali önerebilmelidir. Eğitmenler, geçiş yapan çiftçilerin 

karşılaşacağı en önemli sorunları tespit edebilmelidir. Eğitmenler ayrıca temin etmesi 

güç olabilecek üretim materyali kaynaklarının bir kısmını da tespit edebilmelidir. 

Üreticiler; aynı zamanda tarımcılar, veterinerler ve diğer zirai ve finansal danışmanlarla 

irtibat kurabilerek mevcut tarım uygulamalarını iyileştirecek yöntemler öğrenilmelidir. 

 

C) Organik tarıma geçişin dikkatlice planlanması: Açık, net ve gerçekçi hedefleri 

olan bir geçiş planı hazırlamalıdır. Plan; net bir şekilde organik tarıma geçişin değişik 

basamaklarını ifade etmeli ve gerçekçi zaman çerçevelerine sahip olmalıdır. Üreticinin 

güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmalıdır. Organik tarıma geçiş planının ticari yönü 

içinde çok yıllık bir bütçe ve etkili/gerçekçi bir pazarlama stratejisi olmalıdır. Gider 

listeniz olabildiğince detaylı olsun. Organik tarıma geçişe başalamak için tüm gerekli 

şeyleri; örneğin mekanik yabancı ot ekipmanı, özelleşmiş kompost ekipmanları, organik 

ürünlere yönelik diğer ekipmanlar ve işleme ekipmanları gibi aletleri de listeye dahil 

edin. Organik ürünlere olan talebin giderek artmasına rağmen, üreticilerin üretmeyi 

planladıkları ürünleri pazarlayabileceği uygun bir pazarın var olduğundan da emin 

olmaları gerekir. 
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Dikkatlice plan yapmak çok önemlidir. Organik tarıma geçişin ilk dönemlerinde elde 

edilen hasılat sıklıkla can sıkıcı olmakta ve sertfikalı organik ürünlerin yüksek 

fiyatlarından ürün satılamamaktadır.  

 

D)Toprakların yapısı ve iyileştirme yolları: Toprak, organik tarım sisteminin kalbi 

olduğundan, bu işe yeni başlayanların tarlalarındaki toprağın değişik karakteristiklerini 

ve sınırlayını niteliklerini iyi anlaması gerekir. Toprağın uygun olma durumu tarladan 

tarlaya değişebilen bir durumdur. İyi drenajı olan, gübre ve organik madde düzeyi iyi 

olan, yeterli pH’ı olan, biyolojik sağlığı, yüksek legüminöz içeriği, düşük yabancı oti 

zararlı baskısı olan topraklar mükemmel değerlerdir. Sıklıkla bu tarlalar organik tarıma 

geçmeye ve sertifikasyona hazır olan ilk tarlalardır. 

 

Toprakları değerlendirmek için pek çok araç mevcuttur. Toprak kimyasalları, fiziksel ve 

biyolojik analizler, toprak surveyi ve tarladaki legüminöz kompozisyonunun 

değerlendirilmesi, tarlanın önceki yıllarda verimi çok önemli olup organik tarıma 

geçişte ilk başta değerlendirilmesi gerekenlerdir. Sağlıksız topraklar, özel ilgi 

gerektirmektedir. 

 

Çiftçiler, hiçbir besi hayvanı olmadan ürün yetiştirmeyi planlıyorsa, bu çiftçilerin 

kompost haldeki hayvan gübresi, kireç, kaya tozu ve azot, fosfor, potasyum, mikro 

besin kaynakları gibi ilave özveri göstermesi gerekir. Legüminözler (azot bağlayıcı 

bitkiler) gibi yeşil gübre ürünleri ihtiva eden en iyi rotasyon sistemlerinde bile organik 

tarıma geçiş yapan yetiştiriciler, ilave hayvan gübresi, kompost ve/veya diğer tarla dışı 

toprak girdilerini kullanarak optimal hasılat elde etmesi meselesiyle karşı karşıya 

kalacaklardır. Bu girdiler az halde veya pahalı ise üreticiler çiftliklerinde besi hayvanı 

yetiştirmekten de faydalanabilir. 

 

Unutmayalım ki organik üretimde çiftçiler besin maddelerini uygun besin yönetim 

uygulamalarıyla (kaliteli hayvan gübresi ve kompost kullanımı, ürün rotasyonu, örtücü 

bitkiler [yeşil gübre, azot bağlayıcı bitkiler] ve toprakta sızma yoluyla besin kaybının 

azaltılması, aşırı gübreleme vb.) geri dönüştürmelidir. 
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E)Her çiftliğe uygun bitkiler veya besi hayvanlarını tespiti: Bir ürünü yetiştirmeye 

veya bir besi hayvanını yetiştirmeye başlamadan önce şunları dikkate almak gerekir: 

organik olarak ürünün yetiştirilme güçlüğünün derecesi, arazi ve toprağın uygunluk 

durumu, iklimin uygunluğu, ürüne var olan talebin düzeyi, pazarlama durumu, gerekli 

anapara, geleneksel, organik tarıma geçiş ve organik ürünlerin piyasa fiyatları ve ilave 

işgücüne karşın karlılık durumu. 

 

F)İyi ürün rotasyonlarının tasarlanması ve uygulanması: Yetiştirilecek ürün bir kez 

seçildikten sonra, ürün rotasyonları dikkatlice planlanmalı ve en uygun ürünler (yeşil 

gübre, örtücü kış bitkileri, sarılıcı bitkiler, boğucu bitkiler vb.) seçilmelidir. Ürün 

rotasyonları, organik tarımda oldukça önemli yönetim araçlarıdır. Bunlar, zararlıların 

biyolojilerini engelleyebilir, yabancı otları baskı altına alabilir ve ilave gelir 

sağlayabilir. 

 

G)Zararlıların doğru olarak teşhisi ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi: 

Ürünlerin en yaygın zararlılarını bilmek, biyolojilerini ve yeterli mücadele ölçütlerini 

bilmek önemlidir. Örneğin, patates böceği patates yetiştirilirken önemli bir zararlı 

olabilmekte; cucurbit (salatalık, kavun vb.) bitkileri yetiştirilirken Kavun sineği ana 

zararlı durumunda olabilmektedir. 

 

Zararlı baskısını azaltmak için mevcut olan pek çok tedbir bulunmaktadır. Bunların 

arasında ürün rotasyonu, varyete seçimi, bitkiyi sağlıklı bulundurma, faydalı böceklerin 

tarlalara getirilmesi, biyopestisitler ve inorganik pestisitlerin uygulanası sayılabailir. 

Organik tarıma geçiş yapmakta olan yetiştiriciler, bu seçeneklerin bir kısmını denemeye 

ve kullanmaya hazır olmalıdır. Yeni bir üretim türü göz önünde bulunduruluyorken, 

başarı şansınızı arttırabilmek amacıyla, ziraatçinizle, IPM uzmanıyla ve/veya başka 

organik üreticilerle mevcut zararlı sorunlarını da konuşun. 

 

H)Üreticinin kendi tarlasında denemelerini yapmaya hazır olması: Başarılı organik 

tarımcılar sürekli olarak yeni ve/veya yenilikçi uygulamaları denerler. Örtücü bitki 

yetiştirme, sıra arası ekim ve zararlılarla mücadele etmek ve toprak için değişik 
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materyal kullanılması gibi tekniklerin düzenli olarak organik çiftçilerce denenmesi 

gerekir. 

 

I)Üreticilerin kayıtların iyi bir şekilde tutmaya hazırlıklı olması: Kayıt tutmak; 

organik bütünlüğün sürdürülmesi için en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisidir. 

Çiftçilerin detaylı üretimi devam etmeleri, işlemler ve pazarlama bilgilerini devam 

ettirmeleri beklenir. Bu bilgiler içinde, tarlaya giren ve çıkan her şey bulunur. Üçüncü 

parti bağımsız denetleyicilerin bir tarım işletmesini incelerken yukarıda belirtilen 

dökümantasyona göre bulunmaları beklenir. Kayıt tutma gerekliliği anlaşılarak 

raporlama prosedürleri belirlendiğinde, evrak işleri rutin hale gelir. 

 

J)Yaygın hatalardan sakınılması:  

• İyi geçiş ve pazarlama planlarına olan ihtiyacın küçümsenmesi 

• Organik Standartların tamamen anlaşılması ihtiyacının küçümsenmesi. Organik 

üreticiler neyin izin verildiğini neyin yasaklandığını bilebilmek için standartları 

öğrenmelidir. 

• Önleme çalışmalarının düşünülmemesi. Organik tarıma geçiş yapan çiftçiler; 

ürün rotasyonlarını, toprak ve ürün yönetimi yeteneklerini, besi hayvanı yönetim 

uygulamaları (besleme programı, sürü sağlığı programı, otlatma sistemi, barınak 

tesisleri, ahırlar) gibi programları geliştirmeyi dikkate almalıdır. 

 

Geleneksel tarım ile organik tarımda uyulması gereken tarım teknikleri çizelge 4.17’de 

verilmiştir.  

Çizelge 4.17 Geleneksel tarım ile organik tarımda uyulması gereken tarım teknikleri 

Özellikler Geleneksel Tarım Organik Tarım 
Kompost uygulama + + 
İnorganik gübrelerin makul 
kullanılması 

+ - 

Biyogübreler + + 
Pestisit uygulaması + - 
Fungusit uygulaması + - 

 
Organik tarım yaklaşımı kapsamında organik tarımın temel basamakları aşağıdaki 

verilen beş ilkeden oluşmaktadır (Anonymous 2011): 
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1. Arazinin geleneksek yönetimden organik yönetime dönüştürülmesi, 

2. Etraftaki tüm sistemin; sistem biyoçeşitliliği ve sürdürülebilirliğini devam 

ettirmek üzere yönetilmesi, 

3. Ürün rotasyonu, artık yönetimi, organik gübreler ve biyolojik girdiler gibi 

alternatif besin kaynaklarının kullanılmasıyla üretim yapılması, 

4. Daha iyi yönetim uygulamaları, fiziksel ve kültürel yöntemler ve biyolojik 

mücadele sistemleriyle yabancı ot ve zararlıların yönetilmesi, 

5. Organik kapsamda ardı ardına besi hayvanlarının yönetilmesi ve bunların 

sistemde dahili bir parça haline getirilmesi. 

 
Organik tarımın dört temel prensibi olup (Anonymous 2011) bunlar aşağıda verilmiştir. 

 

1. Sağlık Prensibi: Organik tarım; toprağın, bitkilerin, hayvanların, insanların ve bütün 

bir birey olarak gezegenin sağlığı sürdürmeli ve iyileştirilmelidir. Bu prensip; bireylerin 

ve toplumların sağlığına işaret etmekte olup ekosistemlerin sağlığının ayrılamaz 

parçasını oluşturmaktaır. Sağlıklı topraklar ise sağlıklı bitkileri üretir; bunlar da 

hayvanların ve insanların daha sağlıklı olmasını sağlar. 

 

2. Ekoloji prensibi: Organik tarım; canlı ekolojik sistem ve döngüleri esas almalı, 

bunlarla çalışmalı ve bunları emul ederek sürdürülmesine yardımcı olmalıdır. 

 

Organik tarım; tarım sistemlerinin tasarlanması, habitatların kurulması, genetik ve 

tarımsal çeşitliliğin sürdürülmesi yoluyla ekolojik dengenin sürdürülmesine 

çalışmalıdır. Organik ürünleri üreten, işleyen, ticaretini yapan ya da tüketenler; araziler, 

iklim, habitatlar, biyoçeşitlilik, hava ve su da dahil olmak üzere genel olarak tüm 

çevreyi koruyup faydalanmalıdır. 

 

3. Adilane olma prensibi: Organik tarım genel olarak çevre ve yaşam fırsatlarıyla ilgili 

olarak adilane olmayı sağlayan ilişkiler meydana getirmelidir.  

 

Adilane olmak; hem insanlar arasında hem de diğer canlılarla paylaşılan dünyanın 

eşitlik, saygı, adalet ve yöneticilik gibi özelliklerle karakterize edilir. 
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4. İlgi prensibi: Organik tarım; ihtiyatlı ve sorumlu bir tarzda, hem bugünün hem de 

geleceğin nesillerini ve çevreyi koruyacak şekilde yönetilmelidir. 

 

FAO, “Organik tarım; biyoçeşitlilik, biyolojik döngüler ve biyolojik aktivite de dahil 

olmak üzere tarım ekosistemi sağlığını iyileştirip geliştiren benzersiz bir ürün yönetim 

sistemi olup bunu tarımsal girdileri yerinde kullanmak, tarla dışından gelen tüm sentetik 

girdilerin biyolojik ve mekanik metotlardan dışlanması yoluyla temin etmektedir” 

şeklinde ifade edilen organik tarımın anahtar karakteristikleri vardır (Anonymous 2011). 

Bunların bir kısmı arasında şunlar sayılabilir: 

 
1. Organik madde seviyesini sürdürerek toprakların uzun dönemdeki verimliliğinin 

korunması, topraktaki biyolojik aktivitenin iyileştirilmesi ve dikkatli bir şekilde 

makinalı müdahale yapılması, 

2. Toprak mikroorganizmalarının faaliyeti sonucu bitkiler için uygun hale gelen 

çözünmez haldeki bitki besinlerinin dolaylı olarak kullanılması yoluyla bitki 

besinlerinin temin edilmesi, 

3. Legüminözlerin kullanılması ve biyolojik azot fiksasyonu yoluyla azotun kendi 

kendini sürdürebilmesi ve ayrıca bitki artıkları ve besi hayvanlarının gübreleri 

de dahil olmak üzere organik materyallerin etkin bir şekilde geri dönüştürülmesi, 

4. Yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesinin esas olarak ürün rotasyonuna, 

doğal predatörlere, çeşitliliğe, organik gübre oluşumuna, dirençli varyetelere 

bağlı olması ve sınırlı (tercihen minimal) oranda termal, biyolojik ve 

kimyasalların kullanılması, 

5. Besi hayvanlarının geniş kapsamlı yönetilmesi, bunların evrimsel 

adaptasyonlarına, davranışsal ihtiyaçlarına ve beslenme, barınma, sağlık, üreme, 

yetiştirme konularında iyi halde olmalarına özen gösterilmesi, 

6. Çevre, doğal habitatların ve yaban hayatının korunması bakımından tarım 

sistemlerinin etkilerine özen gösterilmesidir. 

 

 Doğal Zararlı Yönetimi kapsamında “doğal mücadele”büyük önem taşımaktadır.  

Organik çiftçilerin zararlı ve hastalıklarla doğal yolla mücadele edebileceği pek çok yol 

vardır (Anonnymous 1998). Bunlar, aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
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 Hastalık ve zararlılara karşı daha az hassas olan bitkileri yetiştirmek. 

 Belirli zararlı ve hastalıklara karşı doğal bir direnci olan bitki türlerini 

yetiştirmek. Lokal zararlı ve hastalıklara karşı lokal varyeteler daha iyi direnç 

göstermektedir.  

 Zararlının en şiddetli zarara neden olduğu periyottan sakınarak dikim zamanını 

ayarlamak. 

 Yetiştirilen ana ürünün yanısıra zararlıyı kaçıran soğan, sarmısak gibi bitkileri 

de birlikte yetiştirmek (Şekil 4.51-4.52). 

 Zararlıları tuzaklama veya toplama ile üründen uzaklaştırmak. 

 Zararlı ve hastalığın doğru olarak teşhis edilmesi büyük öenem taşımaktadır. Bu 

işlem, çiftçinin zamanının boşa harcamasını veya kazara faydalı böcekleri yok 

etmesini engelleyecektir. Dolayısıyla zararlıların biyolojilerini, üreme 

alışkanlıklarını, tercih ettiği konukçu bitkileri ve predatörlerini bilmek 

faydalıdır.  

 Zararlının biyolojik döngüsünü bozmak amacıyla ürün rotasyonunu kullanmak 

ve zararlının sonraki mevsime ulaşmasını engellemek. 

 Zararlılarla mücadele eden doğal predatörleri güçlendirmek için doğal habitatlar 

sağlamak. Bunu yapabilmek için çiftçi, zararlıları yiyen faydalı böcekleri ve 

diğer hayvanları tanımayı öğrenmesi gereklidir.  

 Dikkatlice yapılacak planlama yoluyla ve mevcut diğer tüm teknikler 

kullanılarak, ilaçlamaya duyulacak ihtiyaçtan sakınmak mümkündür. Zararlılar 

yine de problem olmaya devam ediyorsa, zararlıların yönetimi amacıyla biber, 

soğan, sarmısak yada neem’den üretilen doğal ürünler kullanılabilir. 

 Bu doğal pestisitler ile birlikte bile, bunların kullanımları olabildiğince 

sınırlandırılmalı ve yalnızca güvenli olanlar kullanılmalıdır. Hangilerinin ulusal 

ve uluslar arası düzeyde kullanımına izin verildiğini ve tavsiye edildiğini kontrol 

etmek akıllıca bir davranış olacaktır. 

• Doğal mücadelede genetik çeşitlilik de büyük önem kazanmaktadır. Tek bir tür 

ele alındığında bitkiler arasında pek çok farklılık bulunabilir. Bu farklılıklar 

örneğin boy ya da hastalıklara direnç yönünden olabilir. Bu farklılıklar 

genetiktir. Çiftçilerin yetiştirdikleri geleneksel ürünlerde, modern yöntemlerle 

yetiştirilen ürünlere göre çok daha fazla genetik çeşitlilik vardır. Geleneksel 
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varyeteler yüzyıllardan beri çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçilmiştir. 

Bunların pek çoğu modern varyetelerle yer değiştirmiş olmasına rağmen, 

bunların tohumları lokal olarak saklanmaktadır. 

 

Modern üretim yöntemleriyle çoğaltılan ürünler birbirine oldukça benzerdir ve bir bitki 

hastalığa dayanıklı ise diğer tüm bitkiler de dayanıklıdır. Bazı modern varyetelerin 

belirli bazı zararlı ve hastalıklara karşı oldukça dirençli olmasına rağmen, geleneksek 

varyetelerle kıyaslandığında, sıklıkla lokal koşullara daha az uygunluk gösterir. 

Dolayısıyla bunlardan birisine çok fazla güvenilmesi tehlikeli olabilir. 

 

Geleneksel sistemlerde bir ürünün bitkileri arasındaki bazı varyasyonlar veya ‘genetik 

çeşitlilik’ faydalıdır. Yalnızca bir tek ürün yerine birden fazla ürün yetiştirmek de ayrıca 

önemlidir. Bu durum, hastalık ve zararlılara karşı ürünün korunmasına yardım eder ve 

kuraklık ya da su basması gibi sıradışı hava koşulları neticesinde bazı ürünün yok 

olmasına karşın diğer ürünler sağlıklı kalacağından bir çeşit sigorta işlevi görür. 

Yetiştirilecek ürünün seçilmesi sırasında bu konunun göz ardı edilmemesi gerekir. 
 
Konvensiyonel tarımdan organik tarıma geçişi engelleyen faktörlerin başında, 

yukarıda da belirtildiği üzere kullanılması yasak olan, pestisit uygulamaları 

gelmektedir. Bu nedenle Çankırı tarım alanlarında kullanılan pestisitler büyük önem 

taşıdığı düşünülerek Çankırı ili tarım alanlarında 1997-2006 yılları arasında 

kullanılan pesisit miktarları Çizelge 4.19 ile Şekil 4.74’te; tüketilen tarımsal ilaçların 

pestisit gruplarına göre miktar ve oranlar ise Çizelge 4.20’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.19 ile Şekil 4.74 birlikte incelendiğinde, insektisit uygulamasında önemli 

değişiklik olmamakla birlikte, gerek fungusit ve gerekse herbisit miktarında özellikle 

2004 yılından itibaren önemli azalmalar olduğu, özellikle 2009 yılından itibaren 

kullanılan insektisit, fungisit ve herbisit miktarında hızlı bir azalmanın olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sonucun alınmasında, son yıllarda önemli zararlılara karşı Tarım İl 

Müdürlüğümüzce uygulanmakta olan entegre mücadele kapsamında Tarım 

Uzmanlarınca yürütülen çiftçi eğitiminin önemli katkısı olduğu kanısındayız. Bu 

alışkalıkların sonucu olarak Kavun tarlalarında böcek ve hastalık sürveyleri yapıldığı 

görülmüştür.  
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         Çizelge 4.18 Çankırı ilinde 2007–2011 Yılları arasında tüketilen tarımsal ilaçları ile kullanıldığı etmenlere göre dağılımı 
 

İlaç Grubu 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

İnsektisit kg 8073 9722 3016 4516 2986 2700 4308 3517 2255 4235 8066 2534 2865 2994 2618 
L 7031 13678 10016 10258 13070 12133 13498 12272 12137 7645 11162 5444 3675 10134 7287 

Fungusit kg 3935 14032 11349 16143 14597 16038 16362 25255 2331 3946 15339 15142 17607 18 3532 
L 13 18 7 9 38 41 47 8 3 10 3 10 3 1212 333 

Herbisit kg 151 92 78 9 100 229 304 121   117 136 906 142 203 265 
L 20 34500 32618 22095 43744 27168 33615 42715   27009 26399 7581 21598 16923 13460 

Akarisit kg 40           272         442     5 
L 756 824 817 392 357 461 312 488 367 177 239 173 148 341 524 

Fumigant kg 100 22 3 68 102 72 44 84 60 87735           
Rodentisit kg 89 119 92 55 66 66 60 61 63 59 51 0 40 143 130 
Diğerleri kg 355 355 466 534 480 807 547 512 370 1678           
Fişekler Adet 3990 4500 675 2000 4285 5000 7700 7080 6950 12000           
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Çizelge 4.19 Çankırı ilinde 2007–2011 Yılları arasında tüketilen tarımsal ilaçlarının 
pestisit gruplarına göre oranları (%) 

 
 Toplam (Kğ,L) Oranı (%) 

İksektisit 2.905  16.20 

Fungisit 865   4.76 

Herbisit 13.725                      75.54 

Diğerleri     659      6.59 

Toplam 18.154  

 

 
 
Şekil 4.74 Çankırı ilinde 1997–2006 yılları arasında tüketilen tarımsal ilaçlar ile  
                  kullanıldığı etmenlere göre dağılımı4 

 
 
Çizelge 4.20 incelendiğinde 2011 yılı itibariyle Çankırı tarım alanlarında kullanılan 

toplam pestisitin % 75.54’ünü Herbisitlerin, %.16.20’sını insektisitlerin, %  4.76’sını 

Fungisitlerin ve olşururduğu anlaşılmaktdır. Bu verilere göre ilk sırayı herbisitin 

aldığı, bunu sırasıyla insekisit ve fungisitlerin izlediği belirlenmiştir. İlk sırayı 

herbisitler almasına karşın, daha önce de belirtildiği üzere. Kızılırmak ilçesinde 
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22.000 da karpuz ve kavun alanlarında yabancıot mücadelesinde herbisit 

kullanılmadığı, yabancıotları kazayağı çekilerek, çapa veya elle ot alımı şeklinde 

yürütüldüğü belirlenmiştir. Bu uygulamanın ise, karpuz ve kavun ekim alanlarında 

konvensiyonel tarımdan oraganik tarıma geçiş bakımından olumlu bir gelişme olduğu 

söylenebilir. 
 

Yapılan incelemelere göre Kızılırmak ilçesinde son yıllarda Fention 50 EC, Malathion 

50 EC, Dursban 4 EC etkili maddeli 1.500 kg ilaç kullanıldığı anlaşılmıştır.5 Buna göre 

Kızılırmak ilçesinde yaklaşık 1000 dekarlık karpuz ekim alanında ilaç kullanılmadığı 

gözlenmiş; yapılan hesplamaya göre 21.000 da Kavun ekim alanında ise 71.43 gr/da 

pestisit tüketildiği sonucuna varılmıştır. Ana zararlı durumunda bulunan kavun 

sineğinin mücadelesine yönelik biyo-ekolojisinin tespiti durumunda bu ilaç miktarının 

da giderek azaltılabaileceği ve organik tarıma başlangıç adımlarının atılabaileceği 

kanısına varılmıştır. 

 

Çalışma alanında Kavun sineğine karşı kavunlar fındık büyüklüğüne ulaştığı Haziran 

ayında başlanılan ilaçlı mücadelenin, hasat süresince devam etttiği; fungisit ile insektisit 

uygulamalarının genellikle birlikte yapıldığı; bu durumun gerek insan sağlığı ve gerekse 

organik tarım bakımından büyük sorun teşkil ettiği kanısına varılmıştır. Bu nedenle 

çalışma alanında uygulanan kimyasal mücadeleyle ilgili bazı parametreler aşağıda 

açıklanmışır (Anonymous 1998). 

 
Kimyasal mücadele: Pestisitler zararlı problemlerini sürdürülebilir olarak çözmez. 

Nitekim son 50 yılda, insektisit kullanımı 10 kat artmış olmasına rağmen zararlıların 

neden olduğu ürün kayıpları ikiye katlanmıştır. doğal mücadelenin, pestisit kullanılmına 

tercih edilir olduğuyla ilgili olarak aşağıda üç sebep verilmiştir  

 

a.İnsan sağlığı açısından güvenlik: Sentetik pestisitler, kolayca besin zincirine ve su 

kaynaklarına karışabilir. Bu durum insanlar açısından sağlık sorunlarına neden olabilir. 

İlaçlanmış ürünler (özellikle meyve ve sebzeler) hala pestisit kalıntısı bulunduğundan 

dolayı bunları yiyen insanların sağlığı zarar da görebilir.  
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Aynı zamanda kimyasal pestisit kullanan insanlarla ilgili olarak da bazı endişeler 

bulunmaktadır. Bu ürünler, prospektüslerinin bunları kullanan insanların gündelik 

konuşmasına uygun olarak yazılmadığından hatalı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu 

durumun pek çok kazaya sebep olduğu; ciddi deri yanıklarına, başağrısına neden olduğu 

bilinmektedir. Dünyada her yıl bir milyon pestisitten zehirlenme olayı gerçekleştiği 

tahmin edilmektedir. Bunların 20,000’i ise ölümle neticelenmektedir. Ölümlerin büyük 

bir kısmı Avrupa’da, ya da ABD’de yasaklanmış olmasına rağmen hala temin 

edilebildiği tropical ülkelerde meydana gelmektedir. 

 

b. Maliyet: Dışarıdan herhangi bir materyalin satın alınmasını gerektirmediğinden 

doğal yolla zararlı ve hastalıklarla mücadele; genellikle kimyasal pestisit uygulanmasına 

göre çok daha ucuzdur.  

 

c. Çevre güvenliği: Kimyasal pestisitlerin çevreye bir dizi zararlı etkisi bulunmaktadır: 

 

• Kimyasal pestisitler; zararlı böcekleri yiyen faydalı böcekleri de öldürür. Yalnızca 

bir ilaçlama dahi zararlı böcekler ile bunları yiyen faydalı predatörler arasındaki 

dengeyi bozmaya yetebilir. 

 

• Yapay kimyasallar çevrede, hayvanların vücutlarında kalabildiğinden yıllarca 

sürecek sorunlara neden olabilir. 

 

• Zararlı böcekler oldukça hızlı bir biçimde, bir kaç generasyon sonar yapay 

kimyasallara karşı dirençli hale gelebildiğinden mücadele, etkisini kaybedebilir. Yani 

daha fazla veya daha güçlü kimyasalların kullanılması gerekli hale gelebilir. Bu durum, 

daha fazla ekonomik, sağlık ve çevre problemine neden olur. 

 

Organik tarımda zararlılarla mücadele; zararlı ve hastalıklara dayanıklı ürün yetiştirmek 

veya böcek yada hastalık salgınlarını önleyici hasat zamanını belirlemek gibi duyarlı 

seçimlerin yapmayla başlar. Ekim yerinin ve zamanının dikkatli olarak seçilmesi 

(yönetilmesi) yalnızca zararlıları önlemekle kalmaz, aynı zamanda hastalık, zararlı ve 

yabancı otların baskı altına alınmasında yararlı olabilen doğal düşman 
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popülasyonlarının artmasını da sağlar (FAO 2003). Zararlı ve hastalıkların yönetilmesi 

için uygulanan diğer yöntemler arasında genellikle şunlar sayılabilir; toprak 

patojenlerine direnç göstermek amacıyla toprak sağlığını iyileştirmek ve bitki 

gelişmesini teşvik etmek, bitki münavebesi, hastalık, böcek ve yabancı otların 

mücadelesi için biyolojik etmekleri teşvik etmek, böceklerden, kuşlardan ve 

hayvanlardan korunmak için fiziksel bariyerler kullanmak, habitatı modifiye etmek 

suretiyle tozlaştırıcıların ve zararlıların doğal düşmanlarının etkinliğini arttırmak, 

feromon cezbediciler ve tuzaklar gibi yarı kimyasallar kullanmak sayılabilir (Ramesh 

vd.2005). 

 

Gözlenen diğer bir husus ise Kızılırmak ilçesinde kavun ve karpuz tarımının yapıldığı 

işletmelerin oldukça küçük olmasıdır. Nitekim ABD'de 1980 yılında yayınlanan, 

organik tarım yapan işletmelerdeki incelemeleri ele alan araştırma raporunda, organik 

tarım yapan işletmecilerin daha çok küçük işletmelere sahip olma eğiliminde oldukları 

ortaya konmuştur (Buttel 1986).  

 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu organik ürün üretiminde bazı avantajlara sahiptirler. 

Öncelikle iklimsel avantajlar ve gelişmekte olan ülkelerin geleneksel üretim 

sistemlerine sahip olmaları ve ikinci olarak da daha az kimyasal maddeleri kullanıyor 

olmalarının yanısıra toprağın gübrelenmesinin de organik tarıma daha uygun olarak 

yapılıyor olması bu ülkelerin organik ürün üretimine daha kolay adapte olmalarını 

sağlamaktadır (Rehber ve Turhan 2001). Bu durum, özellikle organik üretim 

bakımından büyük önem taşıdığı, karpuz ve kavun ekim alanlarında organik tarıma 

geçiş açısından ümit verici olduğu kanısındayız. 
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4.9 Konvensiyonel tarımdan organik tarıma geçiş kapsamında karpuz ve kavun 
ekim alanlarının organik tarım açısından genel değerlendirilmesi  

Konvensiyonel tarımdan organik tarıma geçebilmek için bir dizi yapısal değişikliklere 

ihtiyaç bulunmaktadır. En büyük sorun ise, konunun iyi anlaşılabilmesi ve zihinde 

çözülmüş olmasıdır.  

 

Organik tarım kapsamında zararlılarla mücadeleyi dört basamak halinde uygulamak 

mümkün gözükmektedir. Birinci basamak; münavebe, toprak yönetimi, transgenik 

olmayan dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi ve uygun tarımsal alan seçimi gibi kültürel 

mücadele tedbirleri ve bazı mekaniksel mücadele yöntemlerdir. İkinci basamak; 

zararlıların doğal düşmanlarının etkinliğini artırmaya ve doğrudan zararlı 

popülasyonlarını azaltmaya yönelik bitki deseni ile münavebe sisteminin 

oluşturulmasıdır. Üçüncü basamak; biyolojik mücadele etmenlerinin korunması, kitlesel 

ve lokal salımlarının yapılmasıdır. Dördüncü basamak ise; organik tarımda ruhsatlı 

biyolojik ve mineral kökenli ilaçların kullanılması ve çiftleşmeyi engelleme yönteminin 

yer aldığı feromon tuzakların uygulanmasıdır. 

 

Konunun daha iyi açıklanabilmesi için ABD’inde uygulanmakta olan organik elma 

yetiştiriciliğinin ele alınmasında yarar görülmüştür. Günümüzden 25 yıl önce 

hastalıklara dayanıklı elma varyeteleri olmadığı için organik elma yetiştiriciliğnin 

yapılamayacağı kanısı hakimdi. Günümüzde bir elma bahçesindeki stratejiler aşağıda 

belirtilen husuaların kombine kullanımıyla konvensiyonel tarımdan organik tarıma geçiş 

mümkün olmuştur.  Bir tek meyve bahçesindeki stratejiler arasında dikkatlice 

tasarlanmış örtücü bitki karışımlarını ve verimlilik ile zararlı yönetimi amacıyla ot 

biçme zamanının düzenlenmesi; sıcaklık, nem ve cezp edici feromon tuzaklarda 

yakalanan böcek sayılarının izlenerek sayılması; Elma içkurdu (Cydia pomonella)’nda 

çiftleşmenin engellenmesi amacıyla feromon salınma zamanının dikkatlice tespit 

edilmesi; elma iç kurdu mücadelesinde ilk dönem larvaların mücadelesi için granülosis 

virüslerin uygulanması; yaprak büken mücadelesi (çeşitli cinslerdeki böcekler) amacıyla 

Bacillus thuringiensis(bakteriyel pestisit) Elma Karalekesi (Venturia inequalis)’in 

mücadelesi amacıyla doğal fungusit kullanılması; biyometeorolojik bilgisayar 

modellerinden yararlanılarak programın yapılması; değişik zararlılara karşı kışlık yağ ve 
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minerallarle ilaçlanması; balık emülsiyonu, deniz yosunun yaprak gübresi olarak 

yapraktan uygulanması ve/veya sıvı kompostun besin maddesi amacıyla toprağa 

verilmesi; hastalıkların yönetilmesi; mevsim sonunda “mumya” meyvelerin dikkatli bir 

şekilde yok edilmesi; yakınlardaki predatör habitatının geliştirilerek zararlıların 

mücadelesinin iyileştirilmesi sayılabilir. Tarımsal yönetimle ilgili olarak bilgiye dayalı  

(sofistik) bu karmaşık yaklaşım, genel olarak “Entegre Ürün Yönetimi”  olak 

bilinmektedir (Padgitt et al. 2001). Buna göre organik tarım açısından aşağıdaki öneriler 

getirilebilir: 

4.9.1 Sağlıklı bir ekosistem 

Sağlıklı bitki, toprak ve ekosisteme; bitkilerin savunmalarının güçlenmesinde esastır. 

Ekim tarihinin, zararlı popülasyonunun en az, yararlıların en yüksek ve zararın en düşük 

olacağı tarihte ve son donlardan sonra ekilmesi büyük önem taşımaktadır. Stres, 

toprağın neminin, sıcaklığının pH’ının değişmesine neden olabilir. Sonuç olarak strese 

girmiş bitkilerde zararlılar da kolayca ortaya çıkar.  

 

4.9.2 Koruma 

Bazı yöntemler geliştirlerek (kavunların kâğıtla sarılması) mümkün olabilir. 

4.9.3 Popülasyon yoğunluğunu azaltmak 

Tarlada çürümüş ve bulaşık kavunları toplayıp tarladan uzaklaştırılarak imha etmek.  

4.9.4 Tohum miktarı 

Çalışma alanında bazı çiftçilerin uyguladığı gibi, bazı fidelerin toparkaltı zararlılarının 

kesebileceği dikkate alınarak kullanılan tohum miktarını artırmak. 

4.9.5 Derin sürüm yapmak 

Kavunsineği pupalarının toprağın 15-20 cm derinlikte bulunduğu dikkate alınarak,  

toprağı derin sürmek. 
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4.9.6 Hasadı erken yapmak 

Kavunun çok erken hasat yapılması, yeterince olgunlaşmadığı için pazar değerini 

düşürebilir. Bu durum dikkate alınarak kavunu erken hasat yapmak gerekir. 

4.9.7 Dayanıklı çeşit kullanmak 

Çalışma sırasında Kavunsineğine karşı daha dayanıklı olduğu gözlenen bazı yerli kavun 

çeşitlerinin (Altınbaş gibi) ekimine öncelik vermek. 

 

4.9.8 Integre zararlı mücadelesi yöntemlerini uygulamak (IPM)  

 Zararlıların çıkışını izlemek (Monitoring), 

• Olgunlaşmış meyveleri alandan uzaklaştırmak, 

• Erken hasat yapmak, 

• Zehirli yem ve organik kökenli insektisitlerle alanı ilaçlamak, 

• Faydalıları korumak, 

• İnsektisit kullanmadan Yabancıot mücadelesini kültüvatür ve/veya kazayağı, 

çapa kullanarak mekanik yolla yapmak, 

• Çürükçül sineklerle kavun sineği bulaşmalarını birbirinden ayırmaktır. 

 

4.9.9 Diğer mücadele yöntemlerini uygulamak  

• Kültürel ve kimyasal mücadele: Ziray, Nu-lure gibi  Hidrolize protinlerle bazı 

bitkisel kökenli ilaçların karıştırarak hazırlanacak karışımın bait spray tekniği ile 

Kavunsineğine karşı kullanım imkanlarını araştırmak.  

• Organik Mücadele Uygulamak: Neem ağacından elde edilen Azadirachtin gibi 

bazı bitkisel kökenli insektisitlerin etkinliğini araştırmak, 

• Biyolojik Mücadele Uygulamak: Doğal biyolojik mücadeleyi destekleyen 

tavuk, leylek ve yabani kuşlardan yararlanmak. Diğer parazit ve predatörlerden 

yararlanmak. 
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• Tarladaki Zararlıları Tanımak: Doğru teşhis, doğru mücadeleyle mümkün 

olduğundan zararlıların doğru teşhisi şarttır. 

 

4.9.10 Tuzak geliştirme stratejileri 

M. pardalina’nın popülasyon seyrinin izlenebileceği türe özgü dispencer, tuzak tipi ile 

cezp edici besinlerin belirlenmesi üzerinde acilen çalışmaların yapılmasının gerektiği 

kanısına varılmıştır. Uygulamada, zararlının populsayon seyrinin izlenebileceği etkin 

bir yöntemin bulunmaması, bu konuda en büyük eksiklik olduğuna inanılmakatdır. 

Zararlının popülasyonu izlenemediğinden takvim ilaçlması ile tarlalalar sürekli ilaçlı 

bulundurulmaktadır. Bu durumun ise, organik tarıma geçişin önünde en büyük engel 

olduğu bu çalışma ile anlaşılmıştır.  
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5. SONUÇ 
 
 

• Organik tarımın dolaylı olarak en önemli hedeflerinden birisi, insan sağlığının 

korunması olduğundan; üretimin gerçek anlamda organik yöntemlerle yapılıp 

yapılmadığının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için kontrol işlemleri organik 

tarımın en önemli konusunu oluşturur. Kontrol işlemleri ürünün üretilmesi, 

işlenmesi ve depolanması gibi her aşamada yetkili sertifikalandırma kuruluşları 

tarafından yapılmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda sertifikasyon 

kuruluşları yoktur ve bu konuda potansiyel olarak çalışan çeşitli kuruluşlar 

organik tarım yapan üreticilere üretim, toplama, işleme ve pazarlama 

aşamalarında yardımcı olmaktadır. Ancak bu işlemin çeşitli ülkelerde farklı 

standartlar ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi karışıklığa yol açmakta ve 

hem ithalatçılar hem de tüketiciler açısından sorun yaratmaktadır. Muhtemelen, 

organik tarımın en önemli etkisi insanların zihnindedir. Organik tarım; çeşitliliği 

yönetmek ve geliştirmek için, tarım sistemlerinde biyolojik prensipleri ve 

kaynakları bütünleştirmesi, ekolojik olarak tarımsal üretimi yoğunlaştırması, 

seçilen modern teknolojileri kullanması yanında geleneksel ve yerli çiftçilik 

bilgilerini de kullanmaktadır. Gelişmeye engel olmak yerine, gelenekler organik 

tarımın bir parçası olabilir. Organik tarımın adapte edilmesi suretiyle, çiftçiler 

yeni bilgilere ve perspektiflere ulaşabilirler. Bu durum, kırsal kalkınma ve 

ekonomik kalkınma bakımından büyük fırsatlar meydana getirerek çiftçilikle 

uğraşıyı arttırır. Lokal kaynakların ve kendine güvenin artmasına daha fazla 

önem verilmesi yoluyla organik tarıma geçilmesi, kesinlikle çiftçilerin ve yerel 

toplulukların güçlendirilmesine katkı sağlayacağı  unutulmamalıdır.  

 
• Çankırı (Kızılırmak) karpuz ve kavun ekim alanlarında yapılan çalışma 

sonucunda Myiopardalis pardalina  (Bigot) (Diptera: Tripetidae) kavunun ana 

zararlısı olmak üzere; diğer 9 tür [Orthoptera takımından Melanogryllus 

desertus Pall. (Gryllidae); Gryllotalpa gryllotalpa L. (Gryllotalpidae); 

Hemiptera takımından Aphis gossypii Glover, Myzus (Nectarosiphon) persicae 

(Sulzer) (Aphididae); Coleoptera takımından Agriotes sp. (Elateridae),  

Epicometis hirta (Poda) (Scarabaeidae); Lepidoptera takımından (Agrotis ipsilon 
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(Hufnagel), Agrotis segetum (Den.&Schiff.)) Noctuidae), Thrips sp. (Thripidae)] 

ile birlikte toplam 10 zararlı böcek türünün sarptanmış olması; karpuz meyvesi 

üzerinde bazı canlıların zararı ve yabancıotlar dışında özel zararlıların 

bulunması, doğal denge bakımından büyük önem taşımaktadır. Çalışma alanında 

toplam 33 böcek türünün bulunduğu dikkate alındığında, uygulanacak tarım 

tekniklerinde dikkatli olunması gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır. 

 

• Afitlerin salgın yapmaları durumunda  sabunlu su , acı biber preparatı, 

sarımsaklı preparatlar, bitkisel yağlar, rotenon, prethrum gibi  bitkisel kökenli 

insektisitler kullanımına öncelik verilmek; gelinböcekleri ve diğer 

hemipter’lerden yararlanılması; bazı biyo-preparatların etkinliğinin araştırılması 

organik tarım bakımından önemli görülmektedir. Karpuz ve kavun alanlarında  

bulunan toprak altı zararlılarına karşı (Agrotis spp., Agriotes sp, Danaburnu, 

Karaçekirge vb), belirli eşik değerleri kullanılarak kepekli yem uygulamaları 

dışında etkili mücade yöntemlerinin bulunmadığı saptanmıştır. Bu uygulamalar, 

organik tarım felsefesiyle çelişmekle birlikte, çalışma alanında halihazırda sözü 

edilen zararlıların, bazı lokal alanlar dışında, mücdeleyi gerektirecek yoğunluğa 

ulaşmamasının avantajı kullanılmalı ve sürdürülmelidir.  

 

• Kızılırmak (Çankırı) karpuz ve kavun ekim alanlarında 9 yabancıot türü 

bulunduğu [Chenopodium album (Sirken), Amaranthus retroflexus (Kırmızı 

tilkikuyruğu) A. albus (Horozibiği), Echninochloa crus-galli (Darıcan), 

Phroymites austrialis (Kamış), Cuscuta spp. (Küsküt),  Convolvulus arvensis L  

(Tarla sarmaşığı),  Glycyrrhiza sp (Meyanotu), Cirsium arvense (Köygöçüren)] 

anlaşılmıştır. Yapılan literatür taramalarında sözü edilen yabancıotların 

Kızılırımak (Çankırı)’da bulunulduğuna dair bir kayda rastlanılmamıştır. 

Çalışma alanında yukarıda belirtilen yabancıotlara karşı üreticilerin kimyasal 

mücadeleye başvurulmadığı karpuz ve kavunun 3-5 yapraklı fide – kolatma 

döneminde sıra aralarını kazayağı ile sürdükten sonra sıra üzerini de çapalamak 

suretiyle yabancıotlarla mücadele ettikleri gözlenmiştir. Bu durumun karpuz ve 

kavunda organik tarıma geçişte önemli bir parametre olduğu kanısına 

varılmıştır. 



 

 207

 

• Organik tarıma geçişi zorlaştıran diğer bir hususun da hastalıklarla mücadele 

olduğu saptanmıştır. Çalışmanın yapıldığı Çankırı (Kızılırmak) kavun ve karpuz 

bitkilerinde görülen solma ve kurumalar olup bu alanlarda gelişi güzel ilaç 

kullanıldığından organik tarıma geçişi engelleyen diğer önemli olduğu 

anlaşılmıştır. Yapılan incelemelere göre M. pardalina’dan sonra bazı 

hastalıkların kavunda ikinci derecede önemli olduğu; buna göre Fusarium 

solgunluğu (Fusarium spp.)’nun ilk sırayı aldığı, bunu Alternaria  (Alternaria  

spp.)’nın izlediği saptanmıştır.  Elde edilen bulgulara göre kavun ekilişlerinin 

sulanmaya başlanılmasıyla birlikte Fusarium spp. hastalığın görüldüğü, 

sulamanın kesilmesiyle de azaldığı; Kızılırmak nehrine yakın ve sulanan 

alanlardaki ekilişlerde hastalığın şiddetinin arttığı; bu alandan uzaklaştıkça ve 

sulanmayan alanlarda azaldığı; kavun ekili alanların hemen hemen tamamında 

her iki hastalık etmeninin de görüldüğü; bazı tarlaların hasat edilmeden 

bırakıldığı gözlenmiştir. Bu nedenle çeltik ile karpuz ve kavun alanları bir 

birinden ayrılmalı, salma sulama yerine, bazı çiftçilerin uyguladığı gibi, top 

yekün damlama sulama yöntemine geçilmelidir. 

 

• Kızılırmak (Çankırı)’da kavun ekim alanlarında ilk kez saptanan Alternaria  spp. 

ve Fusarium spp. hastalık etmenleri üzerinde bir çalışma yapılmadığı ve 

dolayısıyla üreticilerin mücadele konusunda bilgi sahibi olmadığı; gelişigüzel 

fungisitleri tek başına ve/veya diğer insektisit, yaprak gübreleriyle tavsiye dışı 

karıştırarak uygun olmayan doz ve zamanda uyguladıkları görülmüştür. Bu 

nedenle karpuz ve kavunda organik tarıma geçilebilmesi için özellikle bu 

hatalıklar üzerinde ayrıntılı olarak çalışılıp konvensiyonel yöntemlerde 

kullanılan fungisitler yerine, organik tarımda kullanımına izin verilen 

preparatların araştırılması ve elde edilecek bulgular uygulamaya aktarılmak 

suretiyle ilaçlama baskısının azaltılmalıdır. 

 

• Yapılan literatür taraması ve çalışma sonucuna göre Kızılırmak ilçesinde karpuz 

tarımının son 5-6 yıldanberi yapıldığı; ekilen çeşidin Diyarbakır çeşidi olup ilaç 

bayileri tarafından tohumunun getirildiği; bölgede hiçbir hastalık ve zararlısının 
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olmadığı ve bu nedenle de ayrıca ilaçlanmadığı  saptanmıştır. Karpuzun , kavuna 

oranla hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olması nedeniyle, ayrıca 

ilaçlanmadığı göz önünde bulundurulduğunda, organik tarım kapsamında  

öncelikli olarak yetiştirlebileceği söylenebilir. Ancak karpuz ve kavun tarımının 

aynı tarlada karışık olarak yapılması nedeniyle bu alanların da ilaçlamanın 

etkisinde kaldığı ve bu durumun da organik tarım bakımından olumsuz bir 

durum yarattığı unutulmamalıdır.  

 

• Kavunun hasat döneminin sonuna doğru, hiç ilaçlanmayan bazı tarlalarda Kavun 

sineği zararı görülmemesine karşın, takvim ilaçlaması uygulan tarla/tarlalarda 

görülmesi dikkati çekmiş ve mevcut bilgilerle nedeni açıklanamamıştır. Bu 

konular, Kızılırmak koşullarında Kavun sineği konusunda yapılacak ayrıntılı 

çalışmalarla açıklığa kavuşturulmalıdır. 

 

• Sıkça dikkatli bir tasarım yapmak, zamanlamak ve yoğun yönetim biçimi 

uygulamak, münavebe yapmak; organik tarım sistemlerinde yabancıot, zararlı ve 

hastalığı yönetim stratejilerinin genellikle ayrılmaz parçası olduğundan bunların 

üretici koşullarında uygulanmasına çalışılmalıdır. 

 

• Organik tarım uygulamalarında zararlı ve hastalıkların sürvey çalışmaları 

yapılmalı, buna göre Ekonomik zarar eşik değeri/değerleri dikkate alınıp gerekli 

ve izin verilen mücadele yöntemleri uygulanmalı, muhtemel zararlı sorunu 

tanımlanmalı, gelişmeleri izlenmeli ve kayıtları tutulmalıdır. 

 

• Organik mücadelele; kaderci bir yöntem değildir. Bu nedenle yasal mücadele, 

kültürel önlemler, fiziksel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemlere 

ağırlık verilmeli; ilaçlı mücadele kaçınılmz olduğunda organik tarım 

uygulamalarında kullanımına izin verilen biyokontrol ve biyo-pestisitler 

kullanılmalı; çiftliğe dışarıdan olabildiğince az miktar ve sayıda organik 

olmayan maddelerin girmesine izin verilmelidir. 
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Son söz  olarak; 

 

Organik tarım; gelecek nesilleri korumak, kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar 

üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak, toprak verimliliğini organik koşulları göz 

önüne alarak doğal yollarla uzun dönem için sağlamak, toprak ve genetik kaynak 

erozyonunu önlemek, su miktar ve kalitesini korumak, yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak, üretici ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların 

sağlığını korumak, küçük alanda üretim yapan  çiftçilerin güvenliğini üretim döngüsü 

veya gelir düzeylerini arttırarak sağlamak, ekonomiyi desteklemek, sağlıklı ve besin 

kalitesi yüksek ürün elde etmek amacıyla yapılması gereken sürdürürlebilir tarım 

politikası olarak benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak 

için; kimyasal mücadele ağırlıklı konvansiyonel tarıma alternatif olan biyolojik 

mücadele ve organik tarım ile sürdürülebilir tarım uygulamalarına gereken önem 

verilmeli ve desteklenmelidir. Çankırı (Kızılırmak) karpuz ve kavun ekim alanlarında 

bu amaca ulaşılabilmesi için bundan sonra yapılacak çalışmalarda ana zararlı 

durumunda bulunan Kavun sineğinin biyo-ekolojisi ile bu alanlarda sorun olan bitki 

hastalıklarının yayılışı ve mücadele yöntemlerinin konvansiyonel ve organik tarımla 

karşılaştırmalı olarak zararlı yönetimi kapsamında birlikte incelenmesi, üretici ve 

tüketicilerin istek ve eğilimlerinin belirlenmesi, bunların eğitiminin sağlanmasıyla 

Ülkemizde bu alan ve kapsamda ilk çalışma olan bu araştırmayla önemli adımların 

atılabileceği kanısına varılmıştır. 
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EK 1. Çankırı Kızılırmak ilçesi Hacılar Köyü’nde 2011 yılında ışık tuzağında yakalanan Lepidoptera takımına bağlı bazı böceklerin yakalandığı tarihler, sayıları, konukçu 
bitkileri ile Ülkemizde bulunduğu yöreler (Koçak ve Kemal 2006). 
 

Familya Tür Örnek Sayısı 
(Adet) 

Yakalandığı 
Tarih Konukçu Türkiyedeki yayılışı 

Sphingidae 

Hyles hippophaes 
(Esper,[1789]) 

1 15.09.2011 

Elaeagnus , Hippophae 
(Elaeagnaceae) 

Ankara Çorum Elazığ Erzurum Hakkari Kars Malatya 
K.Maraş Nevşehir Tunceli Van Kırıkkale 
 

2 26.08.2011 
3 27.05.2011 
5 29.07.2011 
2 05.08.2011 
4 12.8.2011 
1 15.07.2011 
3 3.05.2011 

Laothoe populi 
(Linnaeus, 1758) 1 29.07.2011 Betulaceae, Rosaceae, 

Salicaceae, Ulmaceae 
Amasya Ankara Bingöl Erzurum Hakkari Isparta Kars 
Konya Malatya K.Maraş Rize Tokat Van Kırıkkale 

Hyles euphorbiae 
(Linnaeus, 1758) 

2 15.09.2011 

Euphorbiaceae 

Adana Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bitlis Bolu 
Burdur Bursa Çanakkale Denizli Erzincan Erzurum Hakkari 
Isparta Mersin İzmir Kars Konya Manisa K.Maraş Mardin 
Niğde Sivas Tokat Şanlıurfa Van Şırnak Iğdır 

1 04.07.2011 
1 19.08.2011 
4 26.08.2011 

Hyles livornica 
(Esper,[1780]) 

3 03.05.2011 Aloaceae, Apocynaceae, 
Geraniaceae, Leguminosae, 
Nyctaginaceae, Onagraceae, 
Plantaginaceae, Portulacaceae, 
Rosaceae, Rubiaceae, 
Scrophulariaceae, 
Valerianaceae, Vitaceae, 
Zygophyllaceae 

Adana Amasya Ankara Antalya Aydın Bursa Çanakkale 
Çorum Elazığ Hakkari Mersin İstanbul İzmir Kars Manisa 
K.Maraş Mardin Rize Sivas Tokat Trabzon Şanlıurfa Şırnak 1 04.07.2011 

Macroglossum 
stellatarum 
(Linnaeus,1758) 

1 15.09.2011 Rubiaceae 
Adana Amasya Ankara Aydın Balıkesir Bilecik Bolu Bursa 
Çanakkale Diyarbakır Erzurum Mersin İzmir Kars Kayseri 
Manisa K.Maraş Samsun Sivas Tokat Van Kırıkkale 

Proserpinus 
proserpinus 
(Pallas,1772) 

1 27.05.2011 Onagracea (Epilobium)e Kırşehir Van 

Sphinx ligustri 
Linnaeus,1758 2 19.08.2011 Rosaceae, Oleaceae, 

Caprifoliaceae, Grossulariaceae, Ankara Bursa Erzurum Kars Konya Tokat 
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Ek 1. Çankırı Kızılırmak ilçesi Hacılar Köyü’nde 2011 yılında ışık tuzağında yakalanan Lepidoptera takımına bağlı bazı böceklerin yakalandığı tarihler, sayıları, konukçu 
bitkileri ile Ülkemizde bulunduğu yöreler (devamı) 

Sphingidae Smerinthus ocellatus 
(Linnaeus,1758) 

1 3.05.2011 Betulaceae, Corylaceae, 
Oleaceae, Rosaceae, Salicaceae 

Amasya Bursa Isparta Kars Konya Sivas Tokat 
1 10.06.2011 
1 27.05.2011 

Noctuidae 
 

Helicoverpa armigera 
(Hübner,[1808]) 

1 15.09.2011 Leguminosae, Malvaceae, 
Alliaceae, Amaranthaceae, 
Scrophulariaceae, Gramineae, 
Meliaceae, Cucurbitaceae, 
Cruciferae, Labiatae, 
Compositae, Solanaceae, 
Malvaceae, Umbelliferae 

Adana Ağrı Amasya Ankara Artvin Bursa Denizli Erzurum 
Giresun Mersin Kars K.Maraş Nevşehir Niğde Rize Sivas 
Trabzon Van Kırıkkale 

1 12.08.2011 

1 23.09.2011 

Agrochola lota 
(Clerck,1759) 1 18.11.2011 Salicaceae, Betulaceae Bitlis Erzincan Erzurum Sivas Tokat Uşak 

Agrotis segetum ([Denis 
& 
Schiffermüller],1775) 

2 26.08.2011 

Cruciferae, Chenopodiaceae, 
Leguminosae, Umbelliferae, 
Alliaceae, Pinaceae, 
Compositae, Cucurbitaceae, 
Rosaceae, Malvaceae, 
Solanaceae, Polygonaceae, 
Gramineae 

Adana Amasya Ankara Antalya Bilecik Bitlis Burdur Bursa 
Çankırı Erzincan Erzurum Gaziantep Hakkari Hatay Isparta 
Mersin İzmir Kars Kayseri Konya K.Maraş Nevşehir Niğde 
Sivas Tokat Şanlıurfa Van Kırıkkale 

1 28.10.2011 
Alliaceae, Cruciferae, 
Gramineae, Amaranthaceae, 
Umbelliferae, Leguminosae,  

 

Agrotis ipsilon 
(Hufnagel,1766) 1 28.10.2011 

Cruciferae, Chenopodiaceae, 
Cucurbitaceae, Gramineae,  

Adana A.Karahisar Amasya Ankara Antalya Artvin Bilecik 
Bolu Bursa Çankırı Denizli Erzurum Gaziantep Gümüşhane 
Isparta Mersin İzmir Kars Kastamonu Konya K.Maraş 
Mardin Nevşehir Niğde Sivas Tunceli Şanlıurfa Van 
Bayburt Kırıkkale 

Autographa gamma 
(Linnaeus,1758) 1 05.8.2011 

Compositae, Labiatae, 
Leguminosae, Polygonaceae, 
Umbelliferae, Urticaceae, 
Rosaceae, Alliaceae, Gramineae, 
Chenopodiaceae, Betulaceae, 
Cruciferae, Solanaceae, 
Cucurbitaceae, Caryophyllaceae, 
Scrophulariaceae, Linaceae, 
Gramineae, Urticaceae 

Adana A.Karahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin 
Bolu Bursa Çanakkale Çankırı Erzincan Erzurum Eskişehir 
Giresun Hatay Isparta Mersin İzmir Kastamonu Kayseri 
Kırklareli Konya Kütahya Nevşehir Niğde Ordu Sivas 
Trabzon Tunceli Van Yozgat Osmaniye 
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Ek 1. Çankırı Kızılırmak ilçesi Hacılar Köyü’nde 2011 yılında ışık tuzağında yakalanan Lepidoptera takımına bağlı bazı böceklerin yakalandığı tarihler, sayıları, konukçu 
bitkileri ile Ülkemizde bulunduğu yöreler (devamı) 

Noctuidae 

Aedophron rhodites 
(Eversmann,1851) 1 3.05.2011 Labiatae Amasya Ankara Çankırı Erzurum Kars Konya Nevşehir 

Niğde Sivas Tokat Tunceli Yozgat 

Chazaria incarnata 
(Freyer,1838) 2 27.05.2011 Caryophyllaceae 

Adana Amasya Ankara Antalya Çankırı Denizli Elazığ 
Erzincan Erzurum Mersin İstanbul Kars Kayseri Kırklareli 
Konya Malatya Manisa K.Maraş Nevşehir Niğde Sivas 
Şanlıurfa Van Kırıkkale 

Cucullia argentina 
(Fabricius,1787) 1 3.05.2011 Compositae Amasya Ankara Çankırı Erzurum Gaziantep Hakkari Kars 

Kayseri Konya Nevşehir Sivas Van Kırıkkale 

Tyta luctuosa ([Denis & 
Schiffermüller],1775) 1 14.10.2011 Convolvulaceae 

Adana Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Bilecik Bolu 
Bursa Çanakkale Çankırı Edirne Elazığ Erzurum Hakkari 
Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kayseri Konya Malatya 
Nevşehir Niğde Sivas Trabzon Tunceli Van Yozgat 
Zonguldak Bayburt Karaman Kırıkkale 

Plusia festucae 
(Linnaeus,1758) 

1 12.8.2011 Gramineae Amasya Ankara Bitlis Mersin Konya Muş Van 3 3.05.2011 

Arctiidae 
Phragmatobia 
fuliginosa 
(Linnaeus,1758),  

2 15.09.2011 Ericaceae, Compositae, 
Oleaceae, Rosaceae, Gramineae, 
Plantaginaceae, Polygonaceae, 
Salicaceae, Leguminosae, 
Ericaceae 

Adana Amasya Ankara Antalya Bingöl Bolu Bursa Çorum 
Edirne Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Konya Malatya 
K.Maraş Nevşehir Ordu Rize Samsun Sinop Kırıkkale Iğdır 

2 04.07.2011 
1 12.8.2011 
6 5.8.2011 
2 26.08.2011 

Lasiocampidae 

Malacosoma castrensis 
(Linnaeus,1758) 

1 15.09.2011 
Rosaceae 

Ağrı Amasya Ankara Bingöl Bitlis Bolu Bursa Elazığ 
Erzincan Erzurum Hakkari Mersin İzmir Kars Kayseri 
Konya Rize Sivas Tokat Van Kırıkkale 2 04.07.2011 

Lasiocampa eversmanni 
(Kindermann,1843) 

2 15.09.2011 
Polygonaceae 

Adana Ağrı Ankara Antalya Bitlis Çorum Elazığ Erzurum 
Hakkari Kars K.Maraş Nevşehir Siirt Sivas Tunceli 
Şanlıurfa Van Kırıkkale 1 23.09.2011 

Lemoniidae Lemonia balcanica 
Herrich-Schäffer,[1843] 1 14.10.2011  Mersin Konya 

Notodontidae Cerura vinula 
(Linnaeus,1758) 1 27.05.2011 Salicaceae Ankara Antalya Bingöl Burdur Bursa Hakkari Isparta İzmir 

Kars Konya Manisa K.Maraş Sivas Tokat Van 
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