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 Antepfıstığı dip kurdu Capnodis sp. ekonomik an-
lamda zarar yapan türler arasında olup,  antepfıstığı 
yetiştirilen bir çok alanda ürün ve ağaç kaybına kadar 
varan ciddi zarar meydana getirmektedir. Antepfıstı-
ğında beslenen Capnodis porosa, Capnodis tebrionis, 
Capnodis miliaris (Klug), Capnodis carbonaria ve en 
yoğun görülen Capnodis cariosa (%97.6) (Coleoptera: 
Buprestidae)] türleri bulunmaktadır.

Zararlı kışı korunaklı yerlerde ergin halde veya ağaç 
köklerinde larva halinde geçirmektedir.  Antepfıstığı 
ağaçlarının kök ve ince ağaçların gövdelerinde besle-
nerek olgunlaşan dip kurdu larvaları, kök boğazında 
pupa olmakta ve ergin çıkışları, temmuz ayında başlar 
kasım ayının sonuna kadar devam etmektedir. Kışlayan 
erginler mayıs ayında, yeni nesil erginler ise tem-
muz-ağustos aylarında yumurtalarını bırakır. Erginler 
aşı gözlerini, yaprak saplarını, yaprakları yiyerek ve 
sürgünleri kemirerek beslenir bu sebeple ağaçlarda aşı 
tutma oranı düşmesi ve ürün kaybı görülebilmektedir.   

Ağaçların altında görülen beslenmeye dayalı yaprak 
dökülmeleri ergin varlığını belirleyen önemli bir fak-
tördür. 

Kök bölgesinden ya da aşı noktasından giren dip 
kurdu larvaları gövde ve kök bölgesinde kambiyum 
tabakası ile beslenerek sararmalara ilerleyen dönemde 
ise kurumasına sebep olmaktadır. 

Ağaçlar en önemli zararı larvalardan alır. Ağacın 
yaşına göre köklere yerleşen birden fazla larva ağacın 
ilk yıllarda sararmasına, ilerleyen dönemde ise birkaç 
sene içinde kurumasına sebep olmaktadır.

Dr. Yasemin Bengü ŞAHAN
Ziraat Yüksek Mühendisi 

ANTEPFISTIĞI DİPKuRTLARI İLE GENEL MücADELE YöNTEMLERİ

Resim 1: Antepfıstığı dipkurdu ergini

Resim 4: Antepfıstığı ağacının kökünden çıkarılan larvalar 

Resim 2: Aşı noktasından 
giren dip kurdu larvası zararı        

Resim 3: Kök bölgesinde dip 
kurdu larvası zararı
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Kültürel mücadele; 

•  Zararlı ile mücadelede öncelikle ağaçların aşılama, 
budama dönemi ya da sürüm zamanı yara almamasını 
sağlamak gerekmektedir. 
• Aşılama ya da budama yapılan ağaçlarda yaralanan 
bölgeleri aşı macunu ile kapatmak, sürüm zamanı ise 
çok derin ve ağacın köküne yakın sürüm yapmamak 
gerekmektedir.

Biyolojik mücadele;

•  Zararlı ile bulaşık alanlarda belirlenen doğal düşman-
ları; hindi, tavuk, bataklık serçesi (Passer hispaniolensis 
Temm.), Şehir serçesi (P. domesticus L.) (Aves.:Plocei-
dae), Şehir kargası (Corvus monedula L.) (Aves.:Corvi-
dae)  gibi kuş türleri korunmalıdır
•  Zararlının larva dönemi ile mücadele imkanları kısıtlı 
olup faydalı nematod olan Steirnema carpocapse adlı 
entomopatojen nematod içeren preparat mücadelede 
kullanılabilmektedir.

Mekanik mücadele 

•  Zayıf düşen sararan ağaçların gövde ve kök boğazın-
dan sabah erken saatlerde ve akşamüzeri bulunan 
erginler yok edilmelidir. 
•  Sap dipleri yenilerek dökülen yaprakların bulunduğu 
ağaçlar hızla sarsılarak yere düşen erginler toplanıp 
imha edilmelidir. 
•  Haziran ayından itibaren zarar görmüş ağaçların kök 
boğazı bölgesi açılarak zararlının bulunan her han-
gi bir dönemi (larva, prepupa ve pupa) ezilerek yok 
edilmelidir.

Kimyasal mücadele;

•  C. cariosa ’da kışlayan erginlere karşı mayıs ortaların-
da henüz yumurta bırakılmadan, aynı yılın erginlerine 
karşı ise temmuz ayının ikinci yarısından itibaren 20 
gün ara ile kimyasal mücadele yapılmalıdır. Erginlere 
karşı yapılan ilaçlamalar popülasyonu büyük oranda 
düşürmektedir.

•  Kiraz dipkurdu (C. tenebrionis) ve erik dipkurdu (C. 
carbonaria) türlerinde ise kimyasal mücadele haziran, 
temmuz, ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını 
kök boğazı civarında toprağa koyduğu dönemde, 15 
günde bir yapılmalıdır. Ağaçların bir metre yüksekliğe 
kadar olan gövdeleri ve bir metre çapında daire içinde 
kalan kök boğazı civarındaki toprak yüzeyi ilaçlanma-
lıdır. İlaçlama daima su ve çapadan sonra, toprak yüzeyi 
kurumaya başladığı dönemde ve özellikle günün serin 
saatlerinde yapılmalıdır. Aşılı ağaçlarda aşı ve civarı 
mutlaka ilaçlanmalıdır.*

*Kayısı Entegre Mücadele Teknik Talimatı
**Antepfıstığı Entegre Mücedele Teknik Talimatı
*** S. KARADAĞ, Prof. Dr. Cafert MART, Dr. Kamil SARP-
KAYA, Prof. Dr. Canan CAN;  Antepfıstığı alanlarında 
zararlı olan fidan dip kurdu (Capnodis cariosa HAUSE-
RI) mücadelesine esas bazı biyolojik özelliklerin ince-
lenmesi Sonuç raporu (2007)

Resim 5: Dipkurdu larvasının 
ilerleyen dönemde verdiği 
zarar

Resim 6: Dip kurdu ile 
mücadelede faydalı nematod 
uygulaması

Resim 7: Erginlerle mekanik mücadele                         

Resim 8: Larvalarla mekanik mücadele                       


