
Şekil 2.  Cevizde Elma içkurdu’nun birinci 
dönem larvası ve giriş yaptığı yer. 

Şekil 3. Cevizde Elma içkurdu’nun ikinci dönem 
larvası ve zararı. 

Elma içkurdu’nun birinci döle ait yumurtalardan 
larvaların çıkışı 247-258 gün-derece arasında değişirken, 
ikinci dölde 717-782 gün- derece arasında gerçekleşmiştir. 
Elmada Elma içkurdu’nun birinci döl larvaları 250 gün-
derecede çıkarken ikinci döl larvaları 800 gün-derecede 
çıkmaktadır. Cevizde elde edilen gün-derece değerlerinin 
elmadaki gün-derece değerlerine yakın olduğu saptanmış 
olup, Elma içkurdu (C. pomonella)’ na karşı uygulanan 
tahmin ve uyarı sistemi çerçevesinde etkili sıcaklık 
toplamları-günderece modelinin cevizde de uygulanabilir 
olduğu belirlenmiştir. 
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Ceviz Bahçelerinde Ceviz Antraknozu 

(Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces et de Not.) ve Elma 

İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: 

Tortricidae)]’nun Mücadelesinde Tahmin Uyarı 

Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar  

Bu çalışmada, 2005-2009 yılları arasında cevizde 

Elma içkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.:Tortiricidae)]  

mücadelesine yönelik fenolojik model çalışmaları 

yapılarak tahmin ve uyarı sistemine temel oluşturacak 

verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Ceviz antraknozu ceviz ağaçlarının ana 

hastalıklarından olup meyve yaprak ve sürgünde lekeler 

oluşturarak önemli zarara neden olmaktadır. Bu etmen 

sadece cevizde enfeksiyon yapar. Salgın durumda 

ağaçlarda yaprak dökümü gerçekleşerek cevizin gelişimini 

olumsuz yönde etkiler. Zaman zaman ağaçların 

kurumasına yol açabilirler. Ekonomik kayba neden olurlar.  

Çorum Oğuzlar ilçesinde yapılan çalışmalarda 

sıcaklık 10˚C ve yaprak ıslaklık süresi 4-6 saati 

geçmesiyle etmenin peritesyum dönemi başlar. Bu dönem 

ceviz bitkisinin fenolojik olarak tomurcukların patlamaya 

yaprakların kedi kulağı olduğu dönemdir. Hastalık için 1. 

ilaçlama yapılmalıdır.  

Primer enfeksiyon, ortalama sıcaklık 12-15˚C ve 

%60-70 nem olduğunda cevizde yapraklardaki 

yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde başlar. 

Belirtileri 12-14 gün sonra renk açılmaları şeklinde olur. 

Daha sonra bu kısımlar sarımsı bir hale ile çevrilir. 

İlerleyen dönemlerde orta kısımları açık kahverengiden 

koyu kahverengi lekeler şeklinde kendini gösterir. Etmen 

yapraklarda lekeler meydana getirdiği gibi sürgün ve 

meyvelerde de nekrotik lekeler oluşturur.  

Bu fenolojik evrede 2. ilaçlama yapılmalıdır. 

Primer enfeksiyon döneminde oluşan nekrotik lekelerdeki 

acervuluslardan doğaya konidiosporlar fırlatılarak yaz 

boyunca sekonder enfeksiyonların oluşmasına neden 

olurlar. Yapraklardaki lekeler zamanla birleşerek 

yaprakların kurumalarına yol açarlar. Ağaç yaz ortalarında 

tümüyle yapraksız kalabilir, hatta kuruyabilir. Meyvelerin 

fındık büyüklüğünü aldığı dönemde 3. ilaçlama 

yapılmalıdır. Yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisitin 

etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam 

ettiği takdirde 4. ve diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.  

Şekil 1. Hastalığın yaprak ve meyvelerdeki belirtileri. 

Kültürel önlem olarak yere dökülmüş yapraklar 

sonbaharda toplanıp yakılmalı veya gömülerek yok 

edilmelidir. 

 

  

 

Ülkemizde cevizin ana zararlısı olan Elma içkurdu 

doğrudan meyvede zarar yaptığından mücadelesi 

yapılmadığı zaman cevizde kurtlanmaya, meyve 

dökümüne ve dolayısıyla ürün kaybına neden olmaktadır. 

Ceviz bahçelerinde Elma içkurdu’nun ilk erginlerinin 

genellikle nisan ayında ikinci döl erginlerinin temmuz 

ayında çıktığı ve ergin uçuşlarının Eylül ayına kadar 

devam ettiği belirlenmiştir. Elma içkurdu’nun 

yumurtalarını elmada olduğu gibi cevizde de birinci dölde 

genellikle meyvelerin yakınındaki yapraklar üzerine 

bıraktığı saptanmıştır.  Elma içkurdu’nun birinci döl 

larvalarının genellikle Mayıs ayının üçüncü haftasında 

çıktığı ve meyvenin yeşil ve sert kabuklarını delerek 

meyve içinde zararlı oldukları belirlenmiştir (Şekil1).  

Meyveye yeşil kabuktan giriş yapan birinci dölün ilk 

dönem larvaları henüz olgunlaşmaya başlayan sert kabuğu 

da geçerek meyve içinde beslenmişler ve bu dönemde 

meyvelerin 2-3 cm çapında olduğu belirlenmiştir. 

Zararlının ikinci döl larvalarının Temmuz ayının üçüncü 

haftasında çıktığı ve daha çok yeşil kabukta beslenerek 

burada kaldıkları, boyuna uzun galeriler açarak 

beslendikleri tespit edilmiştir (Şekil 2). Larva bu sertleşen 

meyve kabuğunu delemediğinden meyve içinde zarar 

verememiş ve ekonomik olarak önemli bir kayba neden 

olmamıştır. Ancak çok az sayıda ikinci döl larvaları meyve 

sap çukuru açıklığından veya meyve sert kabuğunun 

birleşme noktasından meyve içine girmeyi başarmışlar ve 

meyve içinde zarara neden olmuşlardır.  

  

 

 


