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E§YTı
Tonıını ve yoşayışı

Ergİn: Ergin, genellikle kızıl

kahverenkli ve üzeri

sanffisı renkte tiiyierle örtülüdür. Boyu ortalaına

5-7

ffiffi, hortumu ise 2 mın uzunluğundadır

Şekil

1.

Ergin

Yumurtai Limon

san§ı renginde, 0,56

x

0,46 mm

boyutlarında eliptik bir şekle sahiptir. Dış kısını parlak
ve pürüzsiizdür.

Larvo: Ayaksız, kıvrık, kirli kem renginde olup,

5

mm boyundadır. Baş ve başı takip eden rücut kısımları

iriçedir.

Şekil Z.Lawa
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Pupo: Pupa,

UHşenorriıırşscribripen

1,5 -I,6 mm çapmda toprakta

bir

kokon içinde görülllr.

Biyolojisi: Kışı toprakta pupa

döneminde

geçirir. Erginler, mart sonu nisan başından

itibaren ağustos ayma kadar görülür. Erginler
bitkinin taze sürgüıı, yaprak, çiçek ve meyyeleri
ile beslenerek cinsel olgunluğa erişirler. Dişiler,
nohut büyüklüğünü almış meyvelerin kabuk
altlarına yumurta bırakırlar. Yumurtalar iklim
koşullarına bağlı olarak 9-lı4 günde açılır.
Yumurtadan çıkan larva|ar zeytinin etli kısmı ile
beslenerek gelişmesini sürdürür. Gelişmesini
tamamlayan larva toprakta pupa olur. Yılda bir
döl verir.

Şekil 3. Ergin beslenmesi

Zararı:

g) Taze

sürgün

ve

yoproklardaki

ZOrOrl: Mart-nisan aylarında kışlaktan çıkan
erginler, genç sürgün ve taze yapraklara
saldırarak delik deşik yaparlar. Zarar gören genç
sürgünler, normal fızyolojik gelişme lerini
sürdüremezler, renkleri değişir ve kurur.

nis Desb"}

b)

ÇiçekiErdEki zorarı:

Erginler,
toıııurcuk ve çiçekte de beslenir. Zarar göreıı
tomurcuğunu[,
şeklinde
kenartrarıntn yırtık olduğu
çiçek iç
organlarınııı yendiği görülür. Zarat görmüş
çiçek toınurcuğunufl, zamanla rengi değişir,
açılamaz ve meyve bağlamadan kuruyrp

çiçek

delik
ve

,dokUlUr.

c}

Jtteyvelerdeki zorarı:

Erginlcr,
meyvelerin nohut iriiiğinden 1-1.5 cm oluncaya
kadar oian döneminde beslenir. Beslenme
sonucu birçok yaralar belirir. Zarar görınüş
meyveier gelişemez; buruşarak kurur v§
döklllılr. Kuruma srasmda, yara yerlerinin
kenariarı kabarır ve ortası çökük karakteristik

Şekil 4. Meyvedeki zarart

bir durum alır. Erginler önemli ürün kayıplanna sebep
olur.

lılti,codelesi

üekonik ittkodele
Zeytin kurdu erginleri, en hafif bir sarsıntıda kendişini
yere atar yeya uçar. Güneşli havalarda çok hareketli ve
çevik; güneş doğrnadan

Şekil 5. Ergin

Bu sebeple mafi
sonu nisan başından itibaren, önce ağaçların aitına
çarşaf sererek, ağaçları silkelemek suretiyle düşen
boççkler toplanıp imha edilir. Temmuz-eylül aylarında
güneşsiz havalarda ise uyuşukturlar.

da yere dökülen meyveler toplanıp yok edilmelidir.

Kiınyosgl nticadele:
Daha önceki yıllarda çok zarar olan yerlerde ya
da populasyonda artış görülen yerlerde erginler
görülmeye başlandığında Bakanlık tarafindan
yayınlanan Bitki Koruma urunleri kitabında
tavsiııe edilen bitki konıma ürünleri ve dozları
kullanılır.

Şekil 1 . Çiçeklerde zarardan dolayl

meydana

geien kurumalar

Şekil 8. Zarardan dolayl meydana gelen meyve

dOktımieri

