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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

EDĠRNE ĠLĠ SEBZE ALANLARINDA BULUNAN 

FĠTOFAG VE PREDATÖR AKAR TÜRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

Seçil KUTLU 

                                                       Namık Kemal Üniversitesi     

              Fen Bilimleri Enstitüsü    

            Bitki Koruma Anabilim Dalı 

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Nihal KILIÇ 

 Bu çalıĢmada, 2012-2013 yılları arasında Edirne ili sebze alanlarında bulunan fitofag 

ve predatör akar türleri tespit edilmiĢtir. 13 farklı bitkiden örnekler toplanmıĢtır. Örneklemeler 

Haziran-Ekim ayları arasında yürütülmüĢtür. Örneklerin % 56‟sının akarla bulaĢık olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yapılan surveylerde Tetranychidae familyasına ait 6 tür (Tetranychus urticae 

Koch., Tetranychus cinnabarinus Boisd., Tetranychus desertorum Banks, Tetranychus 

atlanticus Mc Gregor, Tetranychus neocaledonicus Andre ve Tetranychus evansi Baker and 

Pritchard), Eriophyidae familyasına ait 1 tür (Aculops lycopersici Massee), Tarsonemidae 

familyasına ait 1 tür (Tarsonemus confusus Ewing), Phytoseiidae familyasına ait 4 tür 

(Phytoseius finitimus Ribaga, Amblyseius barkeri Hughes, Neoseiulus californicus Mc 

Gregor, Euseius finlandicus Oudemans), Acaridae familyasına ait 1 tür (Tyrophagus 

putrescentiae Schrank), Tydeidae familyasına ait 1 tür (Tydeus californicus Banks) olmak 

üzere toplam 14 tür saptanmıĢtır. Predatör akar türleri arasında en yaygın tür Neoseiulus 

californicus iken, zararlı akarlardan en yaygın tür Tetranychus urticae‟dir. ÇalıĢmada 13 

sebze türü üzerindeki akar faunası, dağılımı ve yoğunlukları incelendiğinde, akarların en çok 

tercih ettiği konukçular domates ve fasulye olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Edirne, sebze, fitofag, predatör, akar, Acari. 

2016, 81 sayfa 
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ABSTRACT 

 

MSc. Thesis 

DETERMINATION OF PHYTOPHAGAUS AND PREDATORY MITE SPECIES 

ON VEGETABLE AREAS IN EDIRNE PROVINCE 

Seçil KUTLU 

                               Namık Kemal University    

 Graduate School of Natural and Applied Sciences   

         Department of Entomology  

Supervisor:  Assist. Prof. Dr. Nihal KILIÇ 

 In this study, phytophagaus and predatory mite species were determined on vegetable 

areas in Edirne Province between 2012-2013. Samples were collected belong to 13 different 

plants species. Sampling was conducted from june to october. 56 % of samples were found as 

infected by mites. The survey conducted, 14 mite species were determined which of 6 species 

belonging to the Tetranychidae family (Tetranychus urticae Koch., T. cinnabarinus Boisd., 

T.desertorum Banks, T.atlanticus Mc Gregor, T. neocaledonicus Andre ve T. evansi Baker 

and Pritchard), 1 species belonging to the Eriohyidae family (Aculops lycopersici Massee), 1 

species belonging to the Tarsonemidae family (Tarsonemus confusus Ewing), 4 species 

belonging to the Phytoseiidae (Phytoseius finitimus Ribaga, Amblyseius barkeri Hughes, 

Neoseiulus californicus Mc Gregor, Euseius finlandicus Oudemans), 1 species belonging to 

the Acaridae family (Tyrophagus putrescentiae Schrank) and 1 species belonging to the 

Tydeidae family (Tydeus californicus Banks). Neoseiulus californicus was found the most 

common predatory mites species while Tetranychus urticae was the most common harmful 

mites species. In this study, mite fauna, distribution and density were examined on 13 

different vegetables, tomatoes and beans were found the most preferred host plants for mites. 

Key Words: Edirne, vegetable, phytophagaus, predatory, mite, Acari  

2016, 81 pages 
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1.GĠRĠġ 

Dünyada 57.2 milyon hektar alanda, 1.1 milyar ton yaĢ sebze üretimi yapılmaktadır. 

Domates yaklaĢık 162 milyon tonluk üretimi ile dünyada en çok yetiĢtirilen yaĢ sebzedir. 

Domatesi sırasıyla karpuz (105 milyon ton), kuru soğan (83 milyon ton), lahana (70 milyon 

ton), hıyar ve korniĢon (65 milyon ton) izlemektedir (FAO 2012). 

Dünyada toplam 4.8 milyon hektar alanda domates ekimi yapılmaktadır. Domates 

üretiminde dünyada önde gelen ülkeler sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (50 milyon ton), 

Hindistan (17.5 milyon ton), ABD (13.2 milyon ton), Türkiye (11.3 milyon ton) ve Mısır‟dır 

(8.6 milyon ton). Çin dünya domates üretiminin yaklaĢık üçte birini gerçekleĢtirmekte olup, 

Türkiye‟nin dünya domates üretiminden aldığı pay % 7 düzeyindedir (FAO 2012). 

Dünyada en çok üretilen ikinci sebze karpuz olup; 3.6 milyon hektar alanda ekimi 

yapılan karpuzun 2012 yılı itibarıyla üretimi 105.4 milyon tondur. Dünyada önemli karpuz 

üreticisi ülkeler Çin (70 milyon ton), Türkiye (4 milyon ton), Ġran (3.8 milyon ton), Brezilya 

(2 milyon ton) ve Mısır‟dır (1.9 milyon ton). Çin dünya üretiminin % 66‟sını 

gerçekleĢtirmekte olup, Türkiye‟nin dünya karpuz üretiminden aldığı pay % 3.8 düzeyindedir 

(FAO 2012). 

Çin 574 milyon tonluk üretimi ile dünyada en fazla yaĢ sebze üreten ülke 

konumundadır. Çin dünya yaĢ sebze üretiminden % 52 oranında pay almaktadır. Bu ülkeyi 

sırasıyla Hindistan (109 milyon ton) ve ABD (36 milyon ton) izlemektedir. Türkiye 28 

milyon tonluk üretimi ile dünya sıralamasında dördüncü sırada yer almakta ve dünya yaĢ 

sebze üretiminden % 2.5 oranında pay almaktadır (FAO 2012). 

Türkiye coğrafi konumu, üretimi, uygun, verimli ve geniĢ tarım alanları, değiĢik 

bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koĢullarda ve kaliteli olarak 

yetiĢebildiği nadir ülkelerden biridir. Türkiye sebze ekiliĢi ve üretimi bölgelere göre dengeli 

bir dağılım göstermemekte, iklimin daha uygun olması nedeniyle özellikle sahil kesiminde 

yoğunlaĢmaktadır. EkiliĢ alanında en büyük pay Ege Bölgesi‟nin olup bunu Akdeniz ve 

Marmara Bölgeleri takip etmektedir 

Trakya yakasında yer alan Edirne ili, farklı iklim tiplerini barındırabildiği için pek çok 

sebze üretimi yapılabilmektedir. Denize kıyısı bulunan ve engebeli toprakları bulunmayan 
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Edirne ilinde genel olarak karasal iklim hakimdir. Ġlde yer yer Karadeniz iklimi görülürken,  

Akdeniz ikliminin ılık ve yağıĢlı etkisi de görülebilmektedir.   

Edirne‟de bulunan toprakların % 61‟i tarım alanıdır. Mevcut tarım arazilerinin % 

95.36‟sında tarla tarımı, % 2.66‟sında sebzecilik ve % 1.98‟inde ise meyvecilik ile bağcılık 

yapılmaktadır. Sebzelerden genellikle karpuz, kavun, domates, soğan ve biber yetiĢtiriciliği 

yapılmaktadır. Edirne ilimizde 2014 yılında 68.195 da alanda 152.744 ton sebze üretimi 

yapılmıĢtır. Üretimi yapılan sebzeler, 76.769 ton karpuz, 24.582 ton kavun, 19.529 ton 

domates, 6.308 ton soğan ve 5.374 ton biberdir (TUĠK 2014). 

Sebze yetiĢtiriciliği çoğunlukla sıcak iklimlerde yetiĢir üretimleri yazın yapılmaktadır. 

Ancak; pek çok sebze zararlısı yaz aylarında aktivite gösterir. Kırmızıörümcekler (akarlar) bu 

zararlılardan biridir. Haziran baĢlarından baĢlayarak temmuz ve ağustosta maksimum 

seviyeye çıkarak sebzelerde zarar neden olurlar.  Akarlar yaprak özsuyunu emerek beslenirler. 

Emgili yaprak sararır, bitkinin klorofil miktarı azalıp özümleme geriler ve yapraklar kıvrılarak 

dökülür. Zarar görmüĢ bitkilerden alınan ürünün kalite ve kantitesi düĢer. Yoğun olduğu 

bitkilerin üzeri ağ tabakası ile kaplanmıĢ gibi görülür ve bitki kurur. Ayrıca bazı türler bitki 

virüs vektörüdür. 

Dünyada seralarda, bahçelerde ve tarlalarda yetiĢtirilen sebzelerde bulunan akarlar ile 

ilgili pek çok araĢtırma mevcuttur (Baker 1965, Lindquist 1996, Haque ve Kawai 2002, 

Krantz 1970, Baker ve Tuttle 1972). Ülkemizde de sebzeler üzerinde bulunan akarlar ile ilgili 

pek çok çalıĢma yapılmıĢtır (DüzgüneĢ 1963, Öngören ve ark. 1972, Çobanoğlu 1977, Kılıç 

ve ark. 2012, Göçmen ve Yükselbaba 2013, Çobanoğlu ve Kumral 2014). 

Bu araĢtırmada, Edirne ili Merkez ilçedeki seralar, bahçeler, açık tarlalarda bulunan 

sebzeler incelenmiĢ olup; sebzelerde bulunan akar türleri araĢtırılmıĢtır. Akar türlerinin 

morfolojileri, biyolojileri, konukçu dağılımları, aylara göre dağılımları hakkında bilgi 

verilmiĢtir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

 Ülkemizde akarlarla ilgili yapılan çalıĢmalar 1950‟li yıllardan sonra baĢlamıĢtır. 

DüzgüneĢ, 1954 yılında meyve ağaçlarında zararlı olan Tetranychidae familyasına bağlı 

türlerle ilgili çalıĢmasını yayınlamıĢtır. Sebzelerde bulunan akar türleri ile ilgili çalıĢmalar 

bunu takip etmiĢtir. 

 DüzgüneĢ (1963), Ankara‟da yapılan çalıĢma sırasında Türkiye‟de ilk kez Platanus 

sp., Quercus sp. ve Acer sp. üzerinde Oligonychus Berlese (Acari; Tetranychidae) cinsinden 

bahsetmiĢtir. 

 Baker (1965), Tydeus bakeri Brickhill‟in koĢnil ve akar yumurtaları ile beslendiğini ve 

Tydeiidae içinde avcı ve fitofag türlerin bulunduğunu bildirmiĢtir. 

Baker ve Tuttle (1972), Tetranychus urticae Koch (Acari; Tetranychidae)‟nin özellikle 

sıcak ve kuru hava koĢullarında yaprağını döken ağaçlar üzerinde zararlı olduğunu rapor 

etmiĢlerdir. 

Öngören ve ark. (1972), Ege Bölgesi‟nde 5 yıl süren akarlara ait tür tespit 

çalıĢmalarında en yaygın olan türün T. urticae, Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) ve 

Tetranychus atlanticus Mc Gregor ‟un olduğunu belirlemiĢlerdir. Ayrıca kırmızıörümcek 

predatörlerinden 8 tanesinin teĢhisi yapılmıĢtır. Bunlar Scolothrips longicornis Priesner 

(Thysan., Thripidae), Orius spp. (Hemip., Anthocoridae), Thea vigintiduopunctata L., 

Hyperaspis reppensis (Hbst), Scymnus rubromaculatus (Goeze), Scymnus spp. (Col., 

Coccinellidae), Piocoris erythrocephala (P.S.) (Hemip., Lygaeidae) ve Deraeocoris 

punctulatus (Fn.) (Hemip., Miridae)'dur. Ġnsektisitlerin geniĢ olarak kullanılmaya 

baĢlamasından bu yana Ege bölgesi sebzelerinde Kırmızıörümcekler bir problem olmaya 

baĢlamıĢlardır. BeĢ yıl devam eden çalıĢmalar sonunda sebzelerde en yaygın türün T. urticae 

olduğu bulunmuĢtur. Yüksek sıcaklık ve uzun gün ıĢığı altında T. urticae'nin populasyon 

yoğunluğu gittikçe artar ve Temmuz sonu ile Ağustosta en yüksek noktaya ulaĢtığı ve doğada 

T. urticae'nin 15 döl verdiğini saptamıĢlardır. 

Çobanoğlu (1977), T. urticae ve T. cinnabarinus‟un değiĢik sıcaklık ve nem 

koĢullarında biyolojilerini inceledikleri çalıĢmalarında, diĢi baĢına bırakılan toplam ortalama 

yumurta sayısının türlere göre farklı olduğu, aynı tür için sıcaklık ve nemin de ayrı ayrı ve 

birlikte farklı etkiler yaptıklarını saptamıĢlardır. 
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 Ecevit (1977), laboratuvar ortamında yaptığı çalıĢmada T.  urticae ve Panonychus 

ulmi Koch‟nin farklı sıcaklıklarda geliĢme dönemleri üzerinde çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmada T. 

urticae‟nin üreme oranının P. ulmi‟den daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 Abou et al. (1979), Aculops lycopersici (Masse) (Acarina, Eriophyidae)‟nin domateste 

tarla ve laboratuvar koĢullarında biyolojisini, çıkıĢ zamanını, yayılmasını, doğal düĢmanlarını 

ve zarar Ģeklini incelemiĢlerdir. Buna göre zararlı, bulaĢık yapraklarda kıvrılmalar ve 

kurumalara; dallar ve meyvelerin ise koyu renkli paslı bir görünüm almalarına neden 

olmuĢtur. Yumurtalar yaprakta ve dallardaki tüylerin arasına bırakılmaktadır. GeliĢmelerinin 

biraz daha yavaĢ olmasına karĢın kıĢ ayı boyunca da devam ettiğini ifade etmektedirler. 

Laboratuvar koĢullarında geliĢme dönemlerinin diĢide beĢ, erkekte dört günde tamamladığını 

belirterek toplam yaĢam süresinin diĢide 22 gün, erkekte 16 gün olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

DiĢide ovipozisyon süresi 19 gün olarak saptanmıĢ ve bu sürede toplam16 yumurta bıraktığını 

ifade etmiĢlerdir. A. lycopersici‟nin Mısır‟da kuzey ve güney bölgelerde yaygın olduğu 

belirtilerek predatörleri arasında Pronematus ubiquitus (McGregor) (Acarina, Tydeidae) ve 

Scolothrips sexmaculatus (Perg.) (Thripidae, Thysanoptera)‟u belirlemiĢlerdir. 

 ġekeroğlu ve Özgür (1984), Ülkemizde A. lycopersici’yi ilk olarak 1979 yılında 

Çukurova Bölgesi Balcalı (Adana)‟da domates bitkilerinde tespit etmiĢlerdir. Akarın 

bitkilerde dal ve yapraklarda, yeĢilden pas rengine kadar değiĢen renklerde belirtilere neden 

olduğunu ve simptomların bitkinin tümünde çok hızlı bir Ģekilde ilerlediğini vurgulamıĢlardır. 

Bu ilk belirlemenin ardından belirlenen akar Adana ve Ġçel seralarında da saptanmıĢtır. 

ÇalıĢmada akarın konukçuları arasında domatesin yanında patlıcan ve biberlerinde bulunduğu 

ifade edilmektedir. AraĢtırıcılar akarın seralarda kıĢ ve ilkbahar aylarında çok hızlı geliĢtiğini 

ve ekonomik kayba neden olduğunu vurgulamıĢlardır.  

 Bayan (1986), Lübnan‟da 1983-1984 yılları arasında elma ağaçlarından alınan 

örneklerde Tydeidae familyasına ait üç tür belirlemiĢtir. Bunlardan Pronematus ubiquitus Mc 

Gregor‟un o yöre için yeni bulunan türlerden olduğu belirtilerek bu akarın bulunduğu ortamın 

yoğun olarak fitofag bir tür olan Aculus schlechtendali (Nalepa) (Prostigmata, Eriophyidae) 

ile bulaĢık olduğunu belirtmiĢtir. 

 Moreas ve ark. (1986), Phytoseiidae familyasına ait 1500 türün dünyada farklı 

ülkelerdeki kayıtlarını ve dağılımlarını vermiĢlerdir. 

Soysal ve Yayla (1988), Antalya ili patlıcan üretilen alanlarda 1983-1984 yıllarında 

zararlı olan Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae)‟nin doğal düĢmanları ve populasyon 
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yoğunluğu ile ilgili patlıcan yetiĢtirilen iki farklı bahçede yaptıkları çalıĢmada; patlıcanlarda 

zararlı olan T. cinnabarinus ve T. urticae‟nin patlıcan bitkisinin yetiĢme periyodu boyunca 1-

3 defa ekonomik zarar eĢiğine ulaĢabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetmiĢlerdir. 

Çobanoğlu (1989), Antalya ili sebze alanlarında yaptığı çalıĢmalarda Phytoseiidae 

familyasından Amblyseius potentillae (Garman), Amblyseius stipulatus Athiat-Henriot, 

Amblyseius umbraticus (Chant), Amblyseius barkeri (Hughes), Anthoseius rhenanus 

(Oudemans), Phytoseius finitimus (Ribaga), Typlodromus tiliae (Oudemans) olmak üzere 7 

tür saptamıĢ, bu türlerden A. barkeri ve A. rhenanus‟u ülkemizde ilk kez tespit etmiĢ, türlerin 

taksonomileri ve dünyadaki yayılıĢlarını açıklamıĢtır. 

Kavut ve ark. (1990), Tetranychus urticae Koch‟un Ġzmir, Manisa ve Aydın illerinde 

meyve fidanlarında populasyonlarının yoğun olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Çobanoğlu (1991), Antalya ili Merkez, Alanya, Düden, Finike ve Korkuteli 

yörelerinden 1981-1984‟ de alınan sebze örnekleri faydalı akarlar yönünden incelemiĢ ve 

Phytoseiidae familyasından A. potentillae, A. stipulatus, A. umbraticus, A. barkeri, A. 

rhenanus, P. finitimus, T. tiliae olmak üzere yedi tür saptamıĢtır. Söz konusu bu avcı akar 

türleri T. urticae ve T. cinnabarinus ile yoğun bulaĢık olan hıyar yapraklarında, A. barkeri ise 

Antalya (merkez)‟da patlıcan örneklerinde tespit etmiĢtir. 

Çobanoğlu (1993a, 1993b, 1993c, 1993d), Bursa, Yalova, Niğde, NevĢehir, Tokat, 

Amasya, GümüĢhane, Kastamonu, Ankara illerini kapsayan surveylerde Phytoseiidae 

familyasına bağlı, Amblyseius agrestis (Karg), A. barkeri, Amblyseius graminis (Chant), 

Amblyseius tenuis (Westerboer), Amblyseius ornatus (Athias- Henriot), Amblyseius obstusus 

(Koch), Paraseiulus soleiger (Ribaga), Paraseiulus erevenicusa (Waistein), Paraseiulus 

amaliae (Ragusa and Swirski), Anthoseius reski (Waistein), Mumaseius bakeri (Garman), 

Mumaseius sternlichti (Swirski and Amitai), Phytoseius echinus (Waistein), Typhlodromus 

tiliae (Oudemans), Typlodromus cotoneastri (Waistein) türlerini tespit etmiĢlerdir. 

YabaĢ ve Ulubilir (1993), Akdeniz Bölgesinde fasulye alanlarının bulunduğu Adana, 

Antalya ve KahramanmaraĢ‟da yapılan survey çalıĢmalarında böcek türlerinin yanısıra T. 

cinnabarinus’u da tespit etmiĢlerdir. 

Madanlar ve Öncüer (1994), Ġzmir ilinde sera domatesi zararlısı olarak A. 

lycopersici‟yi tespit etmiĢlerdir. A. lycopersici’nin, Tetranychus spp.‟e karĢı ilaçlı mücadele 

yapılan yerlerde dikkat çekmediğini, ancak A. lycopersici‟nin, Tetranychus spp. için 
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Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ile biyolojik mücadele uygulanan serada yoğun zarara 

neden olduğunu saptamıĢlardır. Ardından zorunlu olarak pas akarına karĢı yapılan ilaçlama, 

kırmızı örümceklere karĢı salımı yapılan avcı akar populasyonunuda önemli ölçüde 

düĢürdüğünü tespit etmiĢlerdir. 

YabaĢ ve Ulubilir (1995), Akdeniz Bölgesinde yaptığı çalıĢmalarda biber üzerinde 

zararlıbir tür olan Polyphagotarsenomus latus (Banks)‟u ilk kez tespit etmiĢlerdir. Bu türün 

birçok bitkide özellikle pamuk, çay, kauçuk, turunçgil, tütün, patates, fasulye, biber, gerbera, 

dahlia ve kasımpatında, tropik bölgelerde ve sera gibi ılımlı koĢullarda da yaygınlık 

gösterdiğini belirtmiĢlerdir. 

Çobanoğlu (1995), Türkiye akar faunasında yeni Tarsonemidae (Acarina, Prostigmata) 

türlerinin belirlenmesine yönelik olarak yaptığı çalıĢmada Antalya ve Edirne ilinde 

Tarsonemidae familyasına ait üç farklı tür Tarsonemus waitei Banks, Tarsonemus confusus 

Ewing ve P.  latus belirlemiĢtir. Bu türlerden ilk ikisi Pyracantha coccinea Roem. (Rosaceae) 

diğer tür ise Morus sp. ve Citrus sp. üzerinde tespit edilmiĢtir. Bunun yanında bu türün içinde 

süs ve sera bitkilerinde bulunduğu 50 ye yakın kültür bitkisi üzerinde zarar oluĢturduğu ve 

dünya çapında yaygın bir tür olduğunu belirtmiĢtir. 

Çıkman ve ark. (1996), ġanlıurfa ili Merkez, Bilecik ve Bozova ilçelerinde sebze 

yetiĢtirilen açık alanlarda 1994-1995 yıllarında yapılan çalıĢmalarda zararlı akar türleri olarak 

Tetranychidae (Acarina: Prostigmata) familyasından T. urticae börülce, patlıcan, havuç, 

bamya, kavunda, T. cinnabarinus marul, domates, patlıcan, nane, T. atlanticus Mc. Gregor, 

1941 domateste, Acaridae (Acarina: Astigmata) familyasından ise Rhizoglyphus echinopus 

(Fumouze & Robin) sarımsak, soğanda, Tyrophagus longior (Gervais) Maydonoz, pazı, 

marul, soğanda belirlemiĢlerdir. Faydalı tür olarak Tydeidae familyasından Tydeus sp., 

Phytoseiidae (Acarina: Mesostigmata) familyasından A. barkeri, Pyemotidae familyasından 

Pyemotes sp.‟yi saptamıĢlardır. 

Çakmak ve BaĢpınar (1997) yaptıkları çalıĢmada Aydın ili yazlık sebzeler domates, 

hıyar, biber, patlıcan, karpuz‟da Tetranychus sp.‟ye ait bir zararlı tür ve Prostigmata 

takımından bir yararlı tür saptamıĢlardır. 

YaĢarakıncı ve Hıncal (1997) Ġzmir‟de örtü altında yetiĢtirilen domates, hıyar, biber ve 

marulda bulunan zararlı ve yararlı türler ile bunların populasyon yoğunlukları üzerine 

yaptıkları araĢtırmada akar türleri olarak sırası ile domates seralarında zararlılardan T. urticae 
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ve A. lycopersici‟yi, hıyar seralarında pamuk kırmızı örümceği T. cinnabarinus‟u, biber ve 

marul seralarında T. urticae‟yi faydalı olarak ta P. ubiquitus‟u belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmada P. 

ubiquitus’ un domateste yaprak baĢına 51 adet olduğu dönemde zararlı türlerden T. urticae, 

A.lycopersici‟nin yoğunluğunda belirgin bir azalma görülmüĢ ve P. ubiquitus‟un, 

A.lycopersici‟nin predatörü olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

Ripka (1998), Macaristan ve Sırbistan‟da park, bahçe ve Ģehir alanlarındaki bitkilerden 

aldığı örnekler sonucunda predatör akarlardan Amblyseius andersoni Chant, Euseius 

finlandicus Oudemans, Typhlodromus rhenanus Oudemans, Phytoseius echinus Oudemans, 

Typhloctonus tiliarum Oudemans, Typhlodromus bakeri Garman ve Galendromus longipilus 

Nesbitt (Acari; Phytoseiidae) olmak üzere 8 phytoseiid türü kaydetmiĢtir. 

Koçak ve Erdal (1999), T. urticae’nin fasulyenin (Phaseolus vulgaris L) besin 

kompozisyonu ve kuru madde ağırlığına etkilerini araĢtırmıĢladır. Serada 25±2 °C sıcaklık ve 

%65±10 orantılı nemde yapılan bu çalıĢmada tam besin solüsyonu verilen fasulye bitkileri T. 

urticae ile bulaĢık, T.  urticae'den arındırılmıĢ ve kontrol olarak herbiri kendi içinde yaprak, 

gövde ve bitki geneli olarak ayrıldıktan sonra kuru yakmaya tabii tutulduktan sonra yapılan 

analizlerle; makroelement besin maddesi (N, P, K) değeri (%), mikroelement besin maddesi 

(Fe, Cu, Zn, Mn) değeri (ppm) ve kuru madde ağırlıkları (g) belirlenmiĢtir. T. urticae’nin 

beslenmesi sonucu yaprakta N, Fe ve Cu içeriği azalmıĢ; P ve Mn içeriği artmıĢ; K ve Zn 

içeriği ise değiĢmemiĢtir. Gövdede N, P, K, Fe ve Cu içeriği değiĢmezken Mn içeriği azalmıĢ 

fakat Zn içeriği artmıĢtır. Beslenme sonucu Mn'ın gövdeden yaprağa taĢındığı saptanmıĢtır. 

Bitki genelinde ise Cu ve Fe azalmıĢ; P artmıĢ; N, K, Zn ve Mn değiĢmemiĢtir. Kuru madde 

ağırlığında ise herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır. Zararlının vücudunda ise Fe ve Mn 

tutulurken N, P, K, Cu ve Zn' nun tutulmadığı saptanmıĢtır. 

Bulut (1999), Antalya ve çevresinde domates, biber ve patlıcan seralarında bulunan 

zararlı ve doğal düĢmanlarını 1997–1998 üretim sezonu boyunca araĢtırmıĢ ve çalıĢma 

sonucunda Tetranychus sp. ve P. latus türlerini konukçulara göre değiĢen önemli zararlılar 

olarak belirlemiĢtir. 

Soika ve Labonowski (2001), Polonya‟da fidanlıklarda yaptıkları çalıĢmada T.urticae 

ve T.viennensis Zaeher (Acari; Tetranychidae) tespit etmiĢlerdir 

Özkan ve ark. (2002), Ankara ili Çubuk ilçesi viĢne ağaçlarında yaptıkları 

çalıĢmalarında viĢne üretiminde ekonomik olarak zarar yapan akarlardan T. urticae tespit 
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etmiĢlerdir. ÇalıĢma yapılan alanlarda bu zararlıyla mücadele yapılmadığı durumlarda, 

üreticilerin önemli kayıplarla karĢılaĢtıklarını belirlemiĢlerdir. 

Kasap (2002), T. urticae‟nin 25±2 ºC sıcaklık % 60±10 orantılı nem 16 saatlik 

aydınlanma ortamında fasulye, hıyar ve gül yaprakları üzerindeki biyolojilerini incelemiĢ ve 

akarın toplam geliĢme dönemlerinin süresinin 10.4 gün ile en kısa hıyar üzerinde, en uzun 

11.2 gün ile gül üzerinde olduğunu, fasulye üzerinde ise toplam geliĢme süresinin 10.9 gün 

sürdüğünü tespit etmiĢtir. 

Vatansever ve Ulusoy (2002), P. latus‟un 1995–1997 yılları arasında Adana 

(Balcalı)‟da populasyon geliĢmesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi‟ndeki konukçuları ve doğal 

düĢmanlarını belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda P. latus‟un en iyi biber ve patlıcanda 

geliĢtiğini, domatesi ise fazla tercih etmediğini tespit etmiĢlerdir. Ayrıca Doğu Akdeniz 

Bölgesi‟nde yapılan survey çalıĢmalarında zararlıya 14 familyadan 28 bitki türünün 

konukçuluk yaptığını ortaya koymuĢlardır. Bölgede çok sayıda doğal düĢman tespit edilmiĢtir. 

Bunlardan P. latus üzerinde en etkili doğal düĢmanın A. stipulatus olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Haque ve Kawai (2002), A. lycopersici‟nin üremesi ve geliĢiminde sıcaklığın etkisi 

üzerinde araĢtırmalar yapmıĢlardır. Domates yaprağı üzerinde yetiĢtirilen domates pas 

akarının büyümesi, üremesi ve geliĢimi üzerinde sabit sıcaklığın etkisini araĢtırmıĢlardır. 15 

ºC ve 27.5 ºC arasındaki sıcaklıklarda yumurtadan ergine % 69‟dan daha fazla sağkalım oranı 

çıkmıĢtır, ama 30 ºC ‟ de bu oran sadece % 53‟ tür. Sıcaklık 15 ºC‟ den 27,5 ºC ‟ye 

çıkarıldığında doğru orantılı olarak geliĢim oranı da artıĢ göstermiĢtir. Verimlilik en yüksek 

25 ºC ‟de diĢi baĢına 51.7 yumurtadır. 

 Hıncal ve ark. (2002), Ġzmir ilinde A. lycopersici‟nin popülasyonunu 1998-1999 

yıllarında Bornova ve Bergamadaki domates tarlalarında izlemiĢler, akarın ilk çıkıĢlarının 

ortalama sıcaklığının 26.1 ºC ve 28.3 ºC olduğu domateslerde yeĢil meyvelerin görülmeye 

baĢladığı dönemde olduğunu, zararlı populasyonun yeĢil meyvelerin çoğalmaya baĢladığı 

dönemde artıĢ gösterdiği ve bunun hasat dönemi boyunca devam ettiğini saptamıĢlardır. P. 

ubiquitis‟i, A.  lycopersici‟nin predatörü olarak saptamıĢlardır. 

Leite ve ark. (2003), Brezilya‟da patlıcanlar üzerinde fitofag akarları etkileyen 

faktörleri araĢtırmak amacı ile toplam yağıĢ miktarını, ortalama sıcaklığı, predatörleri, 

yapraklardaki nitrojen (N) ve potasyum (K) seviyesini ve patlıcan yaprakları üzerindeki akar 

yoğunluğunu belirlemiĢlerdir. Brezilya‟nın iki bölgesi olan Viçosa ve Guidoval bölgelerinde 



9 
 

A.  lycopersici, Tetranychus evansi Baker ve Pritchard ve T. urticae bireylerinin cm²‟ deki 

sayısının Guidoval‟de Viçosa‟dan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bunun nedeni 

Guidoval‟in havasının daha sıcak ve daha yağıĢlı olması ile açıklanabilir. T. urticae toplam 

yağıĢ ile doğru orantı gösterirken A. lycopersici ortalama sıcaklıkla T.  evansi toplam yağıĢ ile 

doğru orantılıdır. N ve K seviyelerinin ve yaprak trikomlarının akar yoğunkuğu üzerinde 

önemli bir etkisi bulunmamıĢtır. T. evansi‟nin ergin ve nimfleri, T. urticae‟nin yumurtaları 

apikal yapraklar üzerinde ve patlıcanın orta yapraklarında alt yapraklarından daha fazla sayıya 

sahipken A. lycopersici apikal yapraklar üzerinde daha yüksek yoğunluk göstermiĢtir. 

Zhang (2003), seralarda yaptığı çalıĢmada zararlı ve faydalı akarlardan Tetranychidae, 

Tenuipalpidae, Tarsonemidae, Eriophyidae, Acaridae, Phytoseiidae ve Laelapidae 

familyalarına bağlı türlerinin tanımını, biyolojisini, dağılımını, zarar Ģeklini ve mücadele 

yöntemlerini bir kitap altında toplamıĢtır. 

Can ve Çobanoğlu (2004), Antalya ili Kumluca yöresinde plastik ve cam seralarda 

yetiĢtirilen sebzelerde bulunan akar türlerini tespit etmiĢlerdir. Zararlı akar olarak T. 

cinnabarinus, A. lycopersici ve P. latus‟u belirlemiĢlerdir. Faydalı akar türleri olarak P. 

ubiquitus, Euseus scutalis (Athias-Henriot), Amblyseius stipulatus (Athias-Henriot), 

Amblyseus bicaudus (Waistein), Hypoaspis miles Berlese (Türkiye için ilk kayıttır) belirlemiĢ 

olup yoğunlukları üzerine çalıĢmalar yapmıĢlardır. 

Çobanoğlu (2004), Trakya bölgesinde yapılan survey çalıĢmasında 19 Phytoseiid tür 

tespit etmiĢtir. Bunlar Kampimodromus aberrans (Oudemans) (Acarina: Phytoseiidae), 

Euseius finlandicus (Oudemans), Amblyseius andersoni (Chant), Typlodromus cotoneastri 

(Waintein), Typhlodromus pyri Scheuten, Anthoseius bakeri (Garman), Anthoseius 

intercalaris (Livschitz et Kuznetsov), Anthoseius reski (Wainstein), Paraseiulus soleiger 

(Ribaga), Paraseiulus talbii (Athias-Henriot), Neoseiulella tiliarum (Oudemans), Neoseiulella 

aceri (Collyer), Phytoseius plumifer (Canestiini and Fanzago), Phytoseius echinus 

(Wainstein-Arutunjan) türleri tespit edilmiĢ olup, ayrıca Phytoseius salicis (Wainstein et 

Arutunjan), Phytoseius ribagai (Athias and Henriot), Amblyseius riparius (Kolodochka), 

Anthoseius foenilis (Oudemans), Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul) türlerinin 

ise Türkiye faunası için yeni kayıt niteliğinde olduğunu belirlemiĢtir. 

Keçeci ve ark. (2005), Antalya ilinde yürüttükleri çalıĢmada örtü altı biber 

yetiĢtiriciliğinde zararlı türlerin belirlenmesi ve uygun mücadele programının 9 
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uygulanmasını amaçlamıĢlar ve biberde T. cinnabarinus ve P. latus‟u ana zararlı olarak 

bulmuĢlardır.  

Yanar ve ark. (2008), Tokat ili domates üretim alanlarında 2001 yılı yaz döneminde 

yapılan survey çalıĢmalarında ağustos ayı ortalarında domates pas akarının tarlalarda zarar 

oluĢturmaya baĢladığını, eylül döneminde zararın daha da arttığını domates pas akarı ile 

ortalama bulaĢıklığın % 91 olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Can ve Çobanoğlu (2010), Antalya ili Kumluca yöresinde sebze üretimi yapılan 

seralarda bulunan akar türlerinin tanımı ve konukçularının belirlenmesi üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢlardır. Yapılan bu çalıĢmalarda örneklemeler iki yıl boyunca Ekim-Temmuz ayları 

arasında yetiĢtirme mevsimi boyunca 15‟er günlük düzenli periyotlarla yapılmıĢtır. Tür tespiti 

amacıyla belirlenen seralar dıĢında açık alanda yetiĢtirilen sebzelerden de örnekler alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada plastik ve cam seralarda yetiĢtirilen biber, domates, patlıcan, kavun, kabak, bamya, 

ve fasulye bitkilerinden toplam 250 örnekleme yapılmıĢtır. Örnekleme yapılan seraların 

tümünde sezonun herhangi bir döneminde sebzelerin akarla bulaĢık olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ġncelenen bölge seralarında üçü fitofag olmak üzere toplam sekiz tür saptanmıĢtır. Fitofag 

akar olarak T.  cinnabarinus, A. lycopersici ve P. latus belirlenmiĢtir. Faydalı akar türleri 

olarak P. ubiquitus, E. sculatis, A. stipulatus, Neosiulus bicauolus (Waistein) (Mesostigmata: 

Phytoseiidae) ve Hypoaspis miles (Berlese) belirlemiĢ olup son tür ülkemiz için ilk kayıttır.  

Yanar ve TokkamıĢ (2011), Tokat ilinde yetiĢtirilen bazı sebze türlerinde faydalı ve 

zararlı akar (Acari) türlerinin belirlenmesi üzerinde çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bu çalıĢmalar, 

2008-2009 yıllarında Tokat ilinde yetiĢtirilen domates, hıyar, biber ekim alanlarında ve bu 

ekim alanlarında bulunan yabancıotlar, tarla sarmaĢığı, serçe dili, domuz pıtrağı ve tilki 

kuyruğu, sirken üzerindeki faydalı ve zararlı akar türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢ ve 

yapılan surveyler sonucunda 4 familyaya ait 7 zararlı akar türü belirlenmiĢtir. Bunlar 

Tetranychidae familyasından T. urticae, Tarsonemidae familyasından T. waitei, T. confusus, 

Tarsonemus lobosus (Kramer), Acaridae familyasından Tyrophagus putrescentiae (Schrank) 

ve Rhizoglyphus sp., Eriophyidae familyasından A. lycopersici (Domates pas akarı). Tydeidae 

familyasından ise Tydeus californicus (Banks), Tydeus sp. ve Homeopronematus sp. 

belirlenmiĢtir. 

Akyazı (2012), Ordu ve Samsun illerinde pepino üzerinde A.  lycopersici (Tryon, 

1917) tespit etmiĢtir. 
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Kılıç ve ark. (2012), Ġzmir ilindeki taze soğan tarlalarında 17 familya, 4 cinse ait 15 

akar türü saptamıĢlardır. Araneidae, Uropodidae, Tetranychidae, Trombidiidae ve Tydeidae 

familyalarına bağlı bazı türler familya düzeyinde, Cryptostigmata bireyleri takım düzeyinde 

tanılanmıĢlardır. Macrocheles merdarius Berlese 1889, (Mesostigmata: Macrochelidae) 

Türkiye için ilk kayıttır. 

Atalay ve Kumral (2013), T. urticae‟nin farklı domates çeĢitlerindeki hayatta kalma 

süresi, geliĢimi, ovipozisyon süresi, populasyon geliĢimleri ve yaĢam çizelgesi parametreleri 

gibi biyodemografik verileri karĢılaĢtırıldığında Swanson çeĢidi diğer domates çeĢitlerine göre 

T. urticae‟ye en dayanıklı çeĢit olarak saptanmıĢtır  

Göçmen ve Yükselbaba (2013), sarı çay akarı P. latus‟un Antalya‟da sebze seralarında 

bulaĢma yolları üzerine bir araĢtırma yapmıĢ ve akarın taĢınmasının sera içinde ve dıĢında 

daha çok eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleĢtirildiği, aralık ayında ise düĢük oranda 

olduğu, diğer aylarda ise taĢınma görülmediği tespit etmiĢlerdir. 

Çobanoğlu ve Kumral (2014), Türkiye‟nin Kuzey batısında bulunan Bursa, Yalova ve 

Orta Anadolu‟da yer alan Ankara illerinde 2009-2011 yılları arasında domateslerdeki 

akarların biyolojik çeĢitliliği ve populasyon dalgalanmasının değerlendirildiği bir çalıĢma 

yürütmüĢtür. Faunistik çalıĢmalarda, Tetranychidae, Eriophyidae, Tenuipalpidae, Bdellidae, 

Phytoseiidae, Stigmaeidae, Ascidae, Parasitidae, Ameroseiidae, Acaridae, Tydeidae, 

Iolinidae, Tarsonemidae ve Oribatidae gibi 14 familyaya ait 34 zararlı, avcı ve nötr akar türü 

belirlenmiĢtir. Bu türlerden, bitki zararlısı T. urticae, Eotetranychus uncatus Garman ve 

Amphitetranychus viennensis (Zach.); avcılardan P. ubiquitus, Neopronematus neglectus 

(Kuzn.) (Acari: Iolinidae) ve Neoseiulus barkeri Hughes (Acari: Phytoseiidae) ve nötr 

faunadan T. putrescentiae ve Tarsonemus bifurcatus Sch. (Acari: Tarsonemidae) türleri 

baskın türler olarak saptanmıĢ olup, sürvey çalıĢmaları boyunca toplanan akar örneklerinin % 

87‟sini oluĢturmuĢlardır. Bu türler arasında Iolinidae familyasından Homeopronematus 

anconai (Baker) ve N. neglectus ve Türkiye akar faunası için ilk kayıttır. Sörenson‟un 

benzerlik katsayısı 0.40-0.57 arasında değiĢerek, iller arasındaki orta düzeyde benzerliği 

göstermiĢtir. Shannon Wiener katsayısına göre biyolojik çeĢitliliği arttıran etmen Ankara‟da 

zararlı türler, Bursa ve Yalova‟da avcı türler olmuĢtur. Bursa ilinde domateste T. urticae 

populasyonları mayıs ayı sonunda artmaya baĢlamıĢ ve haziran ortası, temmuz sonu ve eylül 

ortasında üç tepe noktası meydana getirmiĢtir. Ankara‟da bu zararlı Bursa‟dan geç olarak 
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temmuz ayı sonunda çıkıĢ yapmıĢ ve ağustos ortası, eylül baĢı ve ekim ortasında üç tepe 

noktası oluĢturduğu ortaya çıkmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Materyal 

Bu çalıĢmanın ana materyalini 2012 ve 2013 yılında Edirne Merkez ilçe ve 

semtlerindeki sebze yetiĢtirilen alanlardan alınan yaprak örneklerindeki faydalı ve zararlı akar 

türleri oluĢturmaktadır. 

3.2. Metot 

3.2.1. Akar Örneklerinin Toplanması ve Saklanması 

Bu çalıĢmada, Edirne‟nin Karaağaç, Bosnaköy ve Yeniimaret semt ve mevkiilerinde 

bulunan sebze ekim alanlarından 2012-2013 yıllarında Haziran-Ekim ayları arasında tarlaya 

tesadüfen girilerek 7-10 günlük periyotlarla bitki baĢına 50 adet yaprak örneği alınmıĢtır. 

Herbir örnek konukçu bitkinin adı, alındığı yer ve tarih yazılı kese kağıtlarına alınarak 

buzdolabında saklanmıĢtır. 

 Örneklemelerin yapıldığı sebze türlerinin isimleri ile toplanan yaprakların akarla 

bulaĢık olma durumları Çizelge 3.1‟de verilmiĢtir.  

Daha sonra bu yapraklardaki akarlar laboratuvarda stereomikroskop altında 

incelenerek içinde % 70‟lik alkol bulunan ĢiĢelere alınmıĢtır ve ĢiĢelerin içerisine gerekli 

bilgilerin bulunduğu etiketler konulmuĢtur. 

3.2.2. Preparatlarının Yapılması 

Yaprak örneklerinden alkole alınan akarlar preparatları yapılmak üzere 

berraklaĢtırmak için Ecevit (1976)‟e göre saat camı içerisinde bulunan lactofenol ortamına 

alınmıĢtır. BerraklaĢıncaya kadar bekledikten sonra ok uçlu iğne yardımıyla stereomikroskop 

altında lamın üzerine bir damla damlatılan Hoyer‟s ortamının içerisine konularak her türe 

özgü pozisyon verilerek preparatları yapılmıĢtır (DüzgüneĢ 1980). Preparatları yapılan 

akarlar, kuruması ve teĢhis karakterlerinin daha iyi görülebilmesi için, 40-45 
o
C‟ye ayarlı 

etüvde 2-3 gün bekletilerek kurutulmuĢtur. Preparatların üzerindeki lamellerin kenarına hava 

alarak bozulmalarını engellemek amacıyla Ģeffaf cila sürülmüĢtür. Bu Ģekilde yapımı 

tamamlanan preparatların üzerine gerekli bilgiler bulunan etiketler yapıĢtırılmıĢ ve lam 

saklama kutularına kaldırılmıĢtır.   
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3.2.3. TeĢhis 

Akar türlerinin teĢhisi McGregor (1950), Pritchard & Baker (1955), Baker (1965), 

DüzgüneĢ (1963, 1965), Jeppson et al. (1975), Meyer (1987), Flechtmann and Knihinicki 

(2002), Seeman and Beard (2011), Çobanoglu et al. (2015, 2016) ‟ a göre yapılmıĢtır. 

 

Çizelge 3.1. Edirne ili sebze alanlarında 2012- 2013 yılları arasında saptanan akarların 

konukçuları ve toplanan örnek sayısı 

 

Konukçu Bitkinin  

Familyası Latince Adı 
Türkçe 

Adı 

Toplanan 

 Örnek Sayısı  

(adet) 

Akarla BulaĢık  

Örnek Sayısı 

(adet) 

Brassicaceae Brassica oleracea Karalahana 5 5 

   Cucurbitaceae 

Cucurbita moschata Balkabağı 5 2 

Cucumis sativus Hıyar 13 2 

Cucurbita pepo Kabak 34 24 

Citrullus lanatus Karpuz 14 13 

Cucumis melo Kavun 8 7 

Fabaceae 

Phaseolus vulgaris Barbunya 12 11 

Vigna unguiculata Börülce 19 19 

Phaseolus vulgaris Fasulye 31 29 

       Malvaceae Abelmoscus esculentus Bamya 10 3 

Solanaceae 

Capsicum annum Biber 62 0 

Lycopersicon esculentum Domates 45 32 

Solanum melongena Patlıcan  41 20 

TOPLAM 299 167 
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4. ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 

 Edirne ili Merkez ilçede sebze ekim alanlarında bulunan akar türlerini tespit etmek 

amacıyla 2012-2013 yılları arasında Edirne ilini temsil edecek Ģekilde sebzelerin en fazla 

yetiĢtirildiği 3 bölge tespit edilmiĢ ve bu alanlardaki sebzelerde bulunan fitofag ve predatör 

akar türlerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

 

4.1. Edirne Ġli Sebze Alanlarında Saptanan Akarlar 

 Bu araĢtırmada 13 bitki türü üzerinden toplam 299 adet örnekleme yapılmıĢtır. 

Yapılan örneklemede Tetranychidae familyasına ait 6 tür ve tür teĢhisi yapılamayan 1 cins, 

Eriophyidae familyasına ait 1 tür, Tarsonemidae familyasına ait 1 tür,  Phytoseiidae 

familyasına ait 4 tür,  Acaridae familyasına ait 1 tür, Tydeiidae familyasına ait 1 tür ve tür 

teĢhisi yapılamayan 1 cins olmak üzere toplam 14 tür ve 2 cins belirlenmiĢ olup (Çizelge 4.1), 

toplanan 299 adet örneğin 167 tanesinin (% 56) akarla bulaĢık olduğu tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre zararlı akar türlerinden 6 tür tespit edilmiĢtir. T. urticae T. 

cinnabarinus ve T. desertorum bunlardan birkaç tanesidir. Eriophyiidae familyasına ait tespit 

edilen tek tür ise A. lycopersici‟ dir (Çizelge 4.1). 

 Predatör akarlar bakımından Phytoseiidae familyasından Phytoseius finitimus Ribaga, 

A. barkeri, E. finlandicus ve Neoseiulus californicus Mc Gregor en göze çarpan türler 

olmuĢtur (Çizelge 4.1). 

 

4.1.1. Familya: Tetranychidae 

 Tetranychidae familyasına ait akarlar Acarina alt sınıfına aittir. Prostigmata alt 

takımında olup, familya 2 alt familya, 70‟in üzerinde cins ve 1275 akar türünü içerirler (Hoy 

2011). Tetranychidae familyasına ait akarlar tarıma önemli zararlar verebilir, pekçok meyve 

ağaçlarında, üzümsü bitkilerde, sebzelerde ve süs bitkilerinde zarar yaparlar. Bu bitkilerden 

100 tanesi ekonomik önem arz ederken, toplamda 3877 farklı konukçu bulunmaktadır 

(Jeppson et al. 1975). 

 Ülkemizde akarlarla ilgili yapılan çalıĢmalar 1950‟li yıllardan sonra baĢlamıĢtır. 

DüzgüneĢ 1954, meyve ağaçlarında zararlı olan Tetranychidae familyasına bağlı türlerle ilgili 

çalıĢmasını yayınlamıĢtır. Sebzelerde bulunan akar türleri ile ilgili çalıĢmalar bunu takip 

etmiĢtir. 
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Çizelge 4.1. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında bulunan akar türleri 

  Takım Alttakım Familya Türler 
Z

a
ra

rl
ı 

a
k

a
rl

a
r 

 

Acariformes 

 

Prostigmata 

Tetranychidae 

Tetranychus urticae Koch 

Tetranychus sp. 

Tetranychus cinnabarinus Boisd. 

Tetranychus desertorum Banks 

Tetranychus atlanticus Mc Gregor 

Tetranychus neocaledonicus Andre 

Tetranychus evansi Baker and Pritchard 

Eriophyidae Aculops lycopersici Massee 

Tarsonomeidae Tarsonemus confusus Ewing 

F
a
y
d

a
lı

 v
e 

n
ö
tr

 

a
k

a
rl

a
r 

 

Parasitiformes 

 

Mesostigmata 

 

Phytoseiidae 

Phytoseius finitimus Ribaga 

Amblyseius barkeri Hughes 

Euseius finlandicus Oudemans 

Neoseiulus californicus Mc Gregor 

Acariformes 

Astigmata Acaridae Tyrophagus putrescentiae Schrank 

Prostigmata Tydeidae 
Tydeus californicus Banks 

Tydeus sp. 

 

Edirne ili sebze alanlarında Tetranychidae familyasına ait 6 tür ve Tetranychus cinsine 

ait tür teĢhisi yapılamayan bireyler tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.1). 

 

4.1.1.1. Cins: Tetranychus Dufour, 1832 

Dünya üzerinde Tetranychus cinsine ait 149 türden bahsedilmektedir (Migeon ve 

Dorkeld 2006-2013). 

 Tarsus üzerinde 1 çift dublex seta vardır. Bu cinse ait bireylerin dorsalinde 13 çift seta 

bulunur ve vücuttaki kıllar tuberkıldan çıkmaz (Zhang 2003).  

Bu çalıĢmada Edirne ilindeki sebze yetiĢtirilen alanlarda 14 farklı bitki türünden 

Tetranychus cinsine ait ancak tür teĢhisi yapılamayan 83 adet diĢi birey tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 4.2). 
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 Çizelge 4.2. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tetranychus sp.‟nin konukçuları

Toplanan Yer Tarih Fasulye Kabak Domates Patlıcan Karpuz Kavun Bamya Börülce Balkabağı Karalahana Barbunya 

Karaağaç 19.06.2012 1(♀) - 1(♀) - - - - - - - - 

Bosnaköy 04.07.2012 1(♀) - - - - - - - - - - 

Yeniimaret 19.07.2012 1(♀) 1(♀) 1(♀) - - - - - - - - 

Karaağaç 23.07.2012 - - 1(♀) - - - - - - - - 

Karaağaç 25.07.2012 - 1(♀) - - - - - - - - - 

Bosnaköy 12.08.2012 - - - - - - - 1(♀) - - - 

Bosnaköy 22.08.2012 - - - - - 1(♀) - - - - - 

Karaağaç 06.09.2012 - - - - - - - - 1(♀) - - 

Karaağaç 06.10.2012 - 2(♀) - 1(♀) 1(♀) - - 1(♀) - - - 

Bosnaköy 13.10.2012 - 1(♀) - - - - 1(♀) - - 1(♀) - 

Yenimaret 15.10.2012 - 1(♀) - 1(♀) - - - - - - - 

Karaağaç 18.10.2012 - - - - - - - - - - 1(♀) 

Bosnaköy 19.10.2012 - - - - - - - - - - 1(♀) 

Yeniimaret 20.10.2012 - - - - - - - 1(♀) - - 4(♀) 

Bosnaköy 03.07.2013 - - - - 2(♀) - - - - - - 

Karaağaç 04.07.2013 1(♀) - - - 1(♀) - - - - - - 

Yeniimaret 06.07.2013 - 1(♀) 1(♀) - - - - - - - - 

Karaağaç 10.07.2013 2(♀) 1(♀) - - - - - - - - 1(♀) 

Bosnaköy 14.07.2013 1(♀) - - 1(♀) - - 2(♀) 1(♀) - - 1(♀) 

Yeniimaret 19.07.2013 - - - - 1(♀) - - - - 2(♀) - 

Karaağaç 23.07.2013 - - - - - - - 2(♀) - - - 

Bosnaköy 27.07.2013 - 4(♀) - 1(♀) - - - 2(♀) - - - 

Yeniimaret 02.08.2013 - - 1(♀) - - - - - - - - 

Karaağaç 12.08.2013 - - - 1(♀) - - - - - - 1(♀) 

Bosnaköy 20.08.2013 - - 1(♀) 1(♀) - - - - - - - 

Yeniimaret 30.08.2013 - 1(♀) - 1(♀) - - - - - 1(♀) 1(♀) 

Karaağaç 03.09.2013 - 2(♀) - - 1(♀) 1(♀) - - - - - 

Bosnaköy 10.09.2013 - - - - - 2(♀) - - - - - 

Yeniimaret 15.09.2013 - - - - 2(♀) - - 1(♀) - - - 

Karaağaç 22.09.2013 2(♀) 2(♀) - - 1(♀) - - - - - - 

Bosnaköy 30.09.2013 - - - - 1(♀) 1(♀) - 2(♀) - - - 

 Toplam 9(♀) 17(♀) 6(♀) 7(♀) 10(♀) 5(♀) 3(♀) 11(♀) 1(♀) 4(♀) 10(♀) 

     Toplam = 83 birey      
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4.1.1.1.1. Tür: Tetranychus urticae Koch, 1836 

4.1.1.1.1.1. Sinonimleri:  

Acarus telarius Linnaeus 1758; 

Tetranychus telarius Duges 1834; 

Tetranychus bimaculatus Harvey 1898; 

Tetranychus althaeae Von Hanstein 1901; 

 Epitetranychus althaeae Zacker 1916; 

Eotetranychus cucurbitacearum Sayed 1946;  

Tetranychus multisetus McGregor 1959. 

 

4.1.1.1.1.2. Tanımı: 

Türlerin rengi değiĢkenlik gösterip kuzeyde bulunan türleri sarımsı yeĢil, güneyde 

bulunan türleri ise kırmızımsı renktedir. KıĢı geçiren diĢiler portakal veya kiremit rengini 

alırlar. DiĢinin vücudu oval, vücut uzunluğu 0.3-0.5 mm, geniĢliği 0.2-0.3 mm'dir. Vücut 

ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke bulunur (ġekil 4.1) (Jeppson ve ark. 

1975). 

Yumurtası küre Ģeklinde olup, çapı 0.1 mm kadardır. Yumurtaları yarı Ģeffaf ve inci 

gibi bir görünümdedir. Yumurtadan ilk çıkan döneme larva denir. Larvalar açık krem 

renginde ve üzerlerinde hiç leke yoktur, vücut kılları belirgindir ve 3 çift bacaklıdır. Larva 

döneminden sonra larva, protonimf ve deutonimf dönemlerini geçirir ve yaklaĢık 8-15 günde 

ergin olur (Jeppson ve ark. 1975). 

 

ġekil 4.1. Ġki noktalı kırmızı örümcek, Tetranychus urticae (Anonim 2016a) 
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Sırtta diken gibi kıllar vardır (ġekil 4.2). Dorsalde 26 adet seta mevcut olup bunlar 

uzun ve incedir. DiĢilerde 12 çift dorsal seta bulunur, gövdesi eliptiktir ve 0,4 mm‟dir 

(Jeppson ve ark. 1975). Erkek bireylerde ise 1. empodiumda proxiventral kıl demeti birleĢik 

ve kısa görülür. 1. çift tarsusta dubleks kıllar bulunur. Erkekler diĢilerden küçük olup, 

abdomen arkaya doğru daha incedir. 

 

ġekil 4.2. Tetranychus urticae diĢi birey elektron mikroskobu görüntüsü (Anonim 2016b) 

4.1.1.1.1.3. Biyolojisi ve Zararı: 

DiĢiler ergin olduktan hemen sonra çiftleĢir. Yaz mevsiminde yaklaĢık olarak bir gün 

beslendikten sonra yumurtalarını, beslendikleri yaprağın alt yüzeyine, yaprak damarları 

boyunca ördükleri ağlar arasına tek tek bırakırlar (ġekil 4.3). Yumurtalar sıcaklığa bağlı 

olarak 3-5 günde açılır. Ġklime göre değiĢmekle beraber genellikle bir dölünü 10-20 günde 

tamamlar. Yılda 8-10 döl verebilir. KıĢı döllenmiĢ diĢi olarak ağaç gövdelerinde, kabukların 

altında, ağaçların çatlak ve yarıklarında, dökülmüĢ yaprak ve kabuk parçalarında ve yabancı 

otlarda geçirir. KıĢı geçiren ergin diĢiler portakal veya kiremit rengini alırlar (Pritchard ve 

Baker 1955). 

Tetranychus urticae çok yoğun ağ örer (Pritchard ve Baker 1955), (ġekil 4.4); 

ördükleri ağların çokluğu populasyon yoğunluğunu gösterir. DiĢilerin ortalama yaĢam süreci 

yaklaĢık 30 gündür. Bu süre boyunca diĢi baĢına ortalama yumurta bırakma sayısı 90-110 

arasında değiĢir (Pritchard ve Baker 1955). 
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ġekil 4.3.  Tetranychus  urticae ergin diĢisi ve yumurtaları (Anonim 2016c) 

Ġki noktalı kırmızıörümcekler, çoğunlukla yaprakların alt yüzeylerinde bitki özsuyunu 

emerek beslenirler. Ġlk beslenmeyle beraber yapraklarda emgi lekeleri görülmeye baĢlar. 

Bitkinin klorofil miktarı % 20-40 nisbetinde azalır, özümleme geriler, yapraklar kıvrılır, 

dökülür. Yaprakta leke oluĢur, hücre ölür. Popülasyonun artmasına paralel olarak emgi 

lekeleri çoğalır ve yapraklar önce sararır, daha sonra kızararak dökülür; akar yaptığı zararlar 

sonucu büyüme ve çiçeklenmede azalmaya; yaprakların, meyve ve çiçeklerin 

deformasyonuna neden olur, bir sonraki yılın meyve çiçeğini oluĢturacak tomurcuklarda da 

azalmaya sebep olur.  T. urticae genellikle yaprakların alt kısmına yerleĢir, ancak populasyon 

yoğun olduğunda yaprağın her tarafını sarar ve yoğun olarak ağ örer (Croft 1975, Jeppson ve 

ark. 1975, Ulusoy ve ark. 1999).  

                   

ġekil 4.4. Tetranychus  urticae ağ örme (Anonim 2016d) 
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4.1.1.1.1.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

      Tetranychus urticae‟nin orjini Avrupa olarak tanımlanmıĢtır, ama aynı zamanda da 

subtropikal bölgelerde de bulunur. ABD‟de seralarda bulunmuĢtur; hatta doğal limitlerin 

ardında kıĢın da canlılığını sürdürür (Tuttle ve Baker 1968). Ülkemizde ve dünyada pekçok 

bitki üzerinde tespit edilmiĢ çok yaygın bir türdür (Jeppson ve ark. 1975). 

Edirne ilindeki sebze yetiĢtirilen alanlarda 14 farklı sebze türünden 192 adet diĢi 1 

adet erkek olmak üzere toplam 193 adet T. urticae bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.3). 
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Çizelge 4.3. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tetranychus urticae‟nin konukçuları 

 

Toplanan Yer Tarih Fasulye Kabak Domates Patlıcan Karpuz Kavun Bamya Börülce Balkabağı Karalahana Barbunya 

Karaağaç 19.06.2012 7 (♀) - 2(♀) 3(♀) - - - - - - - 

Yeniimaret 23.06.2012 9(♀) - - - - - - - - - - 

Bosnaköy 04.07.2012 4(♀) - - - - - - - - - - 

Karaağaç 15.07.2012 - 2(♀) - - - - - - - - - 

Yeniimaret 19.07.2012 6(♀) 2(♀) 8(♀) - - - - - - - - 

Karaağaç 23.07.2012 - - 5(♀) - - - - - - - - 

Karaağaç 25.07.2012 - 6(♀) - 3(♀) - - - 5(♀) - - - 

Bosnaköy 12.08.2012 - 2(♀) - - - - - 3(♀) - - - 

Bosnaköy 22.08.2012 - - 2(♀) - - 2(♀) - - - - - 

Karaağaç 06.09.2012 - - - - - - - - 3(♀) - - 

Karaağaç 14.09.2012 2(♀) - 2(♀) - - - - - - - - 

Yeniimaret 20.09.2012 - - - 2(♀) - - - - - - - 

Karaağaç 06.10.2012 - - - 3(♀) - - - - - - - 

Bosnaköy 13.10.2012 - - - 1(♀) - - 1(♀) - - - - 

Yenimaret 15.10.2012 - - - 2(♀) - - - - - 1(♀) - 

Bosnaköy 19.10.2012 1(♂) - - - - - - - - - 1(♀) 

Yeniimaret 20.10.2012 - - 1(♀) - - - - - - - - 

Bosnaköy 27.07.2013 - - - 2(♀) - - - - - - - 

Yeniimaret 02.08.2013 3(♀) - - 2(♀) 2(♀) - - - - - - 

Karaağaç 12.08.2013 2(♀) - 4(♀) 4(♀) - - - 2(♀) - 2(♀) 2(♀) 

Bosnaköy 20.08.2013 2(♀) 2(♀) - 2(♀) 2(♀) - - - - - - 

Yeniimaret 30.08.2013 4(♀) 1(♀) 2(♀) 2(♀) 2(♀) - - 2(♀) - 1(♀) - 

Karaağaç 03.09.2013 4(♀) 1(♀) 2(♀) 2(♀) 2(♀) 2(♀) - 2(♀) - - - 

Bosnaköy 10.09.2013 2(♀) - 2(♀) - 2(♀) 5(♀) - - - - - 

Yeniimaret 15.09.2013 2(♀) - 1(♀) 2(♀) 2(♀) 2(♀) - 1(♀) - - 2(♀) 

Karaağaç 22.09.2013 2(♀) 2(♀) 2(♀) - 2(♀) 2(♀) - - - - - 

Bosnaköy 30.09.2013 2(♀) - 1(♀) - 2(♀) 1(♀) - 1(♀) - - - 

 Toplam 51(♀), 1(♂) 18(♀) 34(♀) 30(♀) 16(♀) 14(♀) 1(♀) 16(♀) 3(♀) 4(♀) 5(♀) 

       Toplam = 192(♀), 1(♂)  =193 birey  
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Ege Bölgesinde yapılan araĢtırmada sebzelerde zarar yapan kırmızı örümcek türleri 

olan T.urticae, T. atlanticus ve T. cinnabarinus tespit edilmiĢ, hakim tür olarak T. urticae 

belirlenmiĢ iken (Öngören ve ark. 1972), Ġzmir‟de örtü altı seralarda yaptıkları çalıĢmalarda 

hıyar seralarında T. urticae ile beraber T. cinnabarinus da ana zararlı olarak tespit edilmiĢ 

(YaĢarakıncı ve Hıncal 1997), Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiĢtirilen 

alanlarda zararlı ve faydalı akarların biyolojik çeĢitliliği ve populasyon dalgalanmasını tespit 

etmek amacıyla yapılan bir çalıĢmada da tüm illerde toplam % 57.59 oranında T. urticae 

tespit edilerek zararlı türleri arasında en yoğun bu akar bulunmuĢtur (Çobanoğlu ve Kumral 

2014). 

Tetranychus urticae Antalya ilinde domates, biber, patlıcanda ve hıyar yapraklarında 

tespit edilmiĢ iken (Sosyal ve Yayla 1988, Çobanoğlu 1991, Bulut 1999), ġanlıurfa ili 

Merkez, Bilecik ve Bozova ilçelerinde ise sebze yetiĢtirilen açık alanlarda börülce, patlıcan, 

havuç, bamya, kavunda belirlenmiĢ (Çıkman ve ark. 1996), Tokat ilinde ise domates, biber, 

hıyar, köpek üzümü, tarla sarmaĢığı, serçe dili, domuz pıtrağı ve tilki kuyruğunda tespit 

edilmiĢtir (Yanar ve TokkamıĢ 2011). Ġzmir, Manisa ve Aydın illerinde meyve fidanlarında 

popülasyonlarının yoğun olduğu belirlenmiĢtir (Kavut ve ark. 1990). 

Akdeniz bölgesi fasulyede (YabaĢ ve Ulubilir 1995) Aydın ili hıyar, domates, biber, 

patlıcan, karpuzda, Ġzmir ilinde de örtü altında domateste (YaĢarakıncı ve Hıncal 1997), 

Ankara ili Çubuk ilçesinde viĢne ağaçlarında (Özkan ve ark. 2002), Polonya da ise 

fidanlıklarda (Soika ve ark. 2001) saptanmıĢtır. 

Antalya ili patlıcan üretilen alanlarda patlıcanlarda zararlı olan T. cinnabarinus ve T. 

urticae‟nin tarlada patlıcan bitkisinin yetiĢme periyodu boyunca 1-3 defa ekonomik zarar 

eĢiğine ulaĢabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydedilmiĢ iken (Soysal ve Yayla 1988), 

Ġzmir‟in Bornova ve Balçova ilçelerinde biber seralarında T.  urticae‟nin vejetasyon sonunda 

maximuma ulaĢtığı tespit edilmiĢtir (YaĢarakıncı ve Hıncal 1997). 

 Tetranychus urticae ve T. cinnabarinus‟un değiĢik sıcaklık ve nem koĢullarında 

biyolojilerinin incelendiği çalıĢmalarda, diĢi baĢına bırakılan toplam ortalama yumurta 

sayısının türlere göre farklı olduğu, aynı tür için sıcaklık ve nemin de ayrı ayrı ve birlikte 

farklı etkiler yaptıkları saptanmıĢ (Çobanoğlu 1977), yapılan baĢka bir araĢtırmada da 25±2 

ºC sıcaklık % 60±10 orantılı neme 16 saatlik aydınlanma ortamında fasulye, hıyar ve gül 

yaprakları üzerindeki biyolojilerini incelenmiĢ, T. urticae‟nin toplam geliĢme dönemlerinin 
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süresi en kısa hıyar en uzun ile gül üzerinde olduğu (Kasap 2002), 25±2 ºC sıcaklık % 65±10 

orantılı nemde T. urticae‟nin fasulye bitkisi ile beslenmesi sonucu yaprakta N, Fe ve Cu 

içeriğinin azaldığı tespit edilmiĢtir (Koçak ve Erdal 1999). T. urticae‟nin farklı domates 

çeĢitlerindeki hayatta kalma süresi, geliĢimi, ovipozisyon süresi, populasyon geliĢimleri ve 

yaĢam çizelgesi parametreleri gibi verileri karĢılaĢtırıldığında ise Swanson çeĢidi diğer 

domates çeĢitlerine göre T. urticae‟ye en dayanıklı çeĢit olarak saptanmıĢtır (Atalay ve 

Kumral 2013). Laboratuvar ortamında yapılan bir çalıĢmada ise T. urticae ve Panonychus 

ulmi nin farklı sıcaklıklarda geliĢme dönemleri üzerinde çalıĢılmıĢtır. T. urticae‟nin P. 

ulmi‟den üreme oranının daha büyük olduğunu belirtilmiĢtir (Ecevit 1977). Tetranychus 

urticae‟nin bilinen 900‟den fazla konukçusu olduğu ve bunlardan 150 tanesinin süs bitkileri 

ve tarım alanlarında ekonomik önem taĢıdığı bildirilmektedir (Zhang 2003). 

Tetranychus urticae‟nin dünyanın hemen her yerinde bulunur ve bu ülkelerden 

bazıları; Almanya Afganistan, Cezayir, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, 

Kanada, Animarka, Finlandiya, Ġtalya, Ġran Irak, Fransa, Almanya, Pakistan, Portekiz, 

Meksika, Yeni Zelanda, Kore, Macaristan, Morocco, Amerika, Srilanka, Suriya, Lübnan, 

Litvanya, Norveç, Ġspanya, Yugoslavya, Yemen, Hollanda, Türkiye olarak bildirilmektedir 

(Jeppson ve ark. 1975,  Zhang ve Henderson 2002). T. urticae baĢta Ege, Akdeniz, Trakya ve 

Orta Anadolu olmak üzere ülkemizin hemen her yerinde görülür.  

 

4.1.1.1.2. Tür: Tetranychus cinnabarinus Boisd., 1956 

4.1.1.1.2.1. Sinonimleri:  

Tetranychus cucurbitacearum Sayed, 1946 

Tetranychus multisetis Mc Gregor, 1950 

Tetranychus urticae dianthica Dosse, 1952 

Acarus telarius Linnaeus, 1958 

Tetranychus telarius (Linnaeus) Pritchard and Baker, 1955. 

 

4.1.1.1.2.2. Tanımı: 

Ergin diĢiler 0.4 mm, erkek birey 0.3 mm, parlak ve koyu kırmızı renktedir. 
Vücutlarının dorsal kısmında 4 parçalı siyah leke vardır. Palpusta 5 adet parmak gibi tırnak 

vardır. DiĢiler erkeklerden daha iri ve abdomenleri ovaldir. Erkekler bireyler diĢi bireylere 

göre daha hareketlidir. Yumurtalar 0.1 mm çapında küre Ģeklindedir (Jeppson ve ark. 1975) 
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(ġekil 4.5). Larvalar pembemsidir. Nimf dönemi larva döneminden biraz daha farklı olmakla 

beraber kırmızımsı yeĢilimsi renkte olup 4 çift bacağa sahiptirler. 

 

4.1.1.1.2.3. Biyolojisi ve Zararı: 

Yumurtalar yaprağın alt yüzeyine bırakılırlar, 3 günde açılırlar. Önceleri Ģeffaf ve 

beyaz olan yumurtalar; açılmaya yakın hafif sarı renk alırlar. Larva dönemi 1 gün gibi kısa bir 

süre devam eder. Protonimf ve deutonimf olmak üzere iki nimf dönemi geçirirler. Nimf 

dönemleri yaklaĢık 4 gün sürer. Ergin diĢi ortalama 24 gün yaĢar ve 200 adet yumurta bırakır. 

Yılda 10-20 döl verir (Jeppson ve ark. 1975). 

 

ġekil 4.5. Tetranychus cinnabarinus ergin ve yumurtaları (Anonim 2016e). 

 Tetranychus cinnabarinus genellikle T. urticae‟den daha düĢük yoğunluktadır ve daha 

az zarar verir. Domateslerde, tipik beneklenme semptomu ortaya çıkmaz, onun yerine 

enfekteli ufak yapraklar zamanından önce küçük Ģeffaf lezyonlarla klorotik lekeler Ģeklinde 

görülür. Bu zarar yakından bakınca magnezyum eksikliğine benzer. Küçük yapraklar 

üzerindeki parlak sarı lekeler geliĢir ve nekrotik lekeler yavaĢ yavaĢ birleĢir; bütün yaprak 

solar ve ölür (Foster ve Barker 1978). Bu zarara tükürükten salgılanan bir toksinin neden 

olduğu düĢünülmektedir. 

 Tetranychus cinnabarinus bitki yaprak özsuyunu emerek beslenir. Emilen yaprak 

sararır, bitkinin klorofil miktarı azalır, yapraklar kıvrılır, dökülür. Ürün verimi düĢer, kalitesiz 

olur. Pamuklarda yaprakların renksiz olmasına ve zamanından önce düĢmesine yol açar 

(Vereau ve ark. 1978).  
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4.1.1.1.2.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

 Polifag bir zararlıdır. Pamuk, pek çok sebze (marul, domates, patlıcan, nane, biber, 

hıyar gibi) çilek, böğürtlen gibi meyveler, menekĢe, mine çiçeği gibi süs bitkileri ve bazı 

yabancı otlar konukçuları arasındadır (Jeppson ve ark. 1975). 

Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 86‟sı diĢi, 2‟si erkek olmak 

üzere toplam 88 adet T. cinnabarinus bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.4).
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Çizelge 4.4. 2012-2013 yıllarında Edirne ili sebze alanlarında saptanan Tetranuchus cinnabarinus’un konukçuları 

Toplanan Yer Tarih Fasulye Kabak Domates Patlıcan Karpuz Bamya Börülce Balkabağı Hıyar Barbunya 

Karaağaç 19.06.2012 3(♀) - 1(♀) 1(♀) - - - - - - 

Yeniimaret 23.06.2012 2(♀) - - - - - - - - - 

Bosnaköy 04.07.2012 1(♀) - - - - - - - - - 

Karaağaç 15.07.2012 - 1(♀) - - - - - - - - 

Yeniimaret 19.07.2012 - 1(♀) 2(♀) - - - - - - - 

Karaağaç 23.07.2012 - - 1(♀) - - - - - - - 

Karaağaç 25.07.2012 - 1(♀) - - - - 2(♀) - - - 

Bosnaköy 12.08.2012 - 1(♀) - - - - - - - - 

Bosnaköy 22.08.2012 - - 1(♀) - - - - - - - 

Karaağaç 06.09.2012 - - - - - - - 2(♀) - - 

Karaağaç 14.09.2012 - - 1(♀) - - - - - - - 

Yeniimaret 20.09.2012 - 4(♀) - 3(♀) - - - - - - 

Karaağaç 06.10.2012 - 2(♀) - 1(♀) 1(♀) - 1(♀) - - - 

Bosnaköy 13.10.2012 - 1(♀) - 1(♀) - 1(♀), 1(♂) - - 1(♀) - 

Yenimaret 15.10.2012 - 2(♀) - - - 2(♀) - - 2(♀) - 

Karaağaç 18.10.2012 1(♀) - - - - - - - - 2(♀) 
Bosnaköy 19.10.2012 2(♀) - 1(♀) - - - 2(♀) - - 1(♀) 

Yeniimaret 20.10.2012 2(♀) - 1(♀) - - - 1(♀) - -  2(♀) 
Bosnaköy 03.07.2013 - - - - 2(♀) - - - - - 

Karaağaç 04.07.2013 2(♀) - - - 1(♀) - - - - - 

Yeniimaret 06.07.2013 - 1(♀) - 2(♀) - - - - - - 

Karaağaç 10.07.2013 - 2(♀) 1(♀) - - - - - - 2(♀) 
Bosnaköy 14.07.2013 1(♀) - - 1(♀) - 2(♀) 1(♀), 1(♂) - - 1(♀) 

Yeniimaret 19.07.2013 - - - - 1(♀) - - - - - 

Karaağaç 23.07.2013 - - 1(♀) - - - - - - - 

Bosnaköy 27.07.2013 - 1(♀) 1(♀) 1(♀) - - - - - - 

Yeniimaret 02.08.2013 1(♀) - - - - - - - - - 

Karaağaç 12.08.2013 1(♀) - - 1(♀) - - - - - - 

Yeniimaret 30.08.2013 - - - - - - 1(♀) - - - 

 Toplam 16(♀) 17(♀) 11(♀) 11(♀) 5(♀) 5(♀),1(♂) 8(♀),1(♂) 2(♀) 3(♀) 8(♀) 

   Toplam = 86 (♀), 2(♂) =              88 birey    
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Antalya ilinde örtü altı biber yetiĢtiriciliğinde biberde T. cinnabarinus ve P. latus‟u 

ana zararlı olarak bulunmuĢ (Keçeci ve ark. 2005), Ġzmir‟de de örtü altı hıyar seralarında ana 

zararlı olarak T. cinnabarinus belirlenmiĢtir (YaĢarakıncı ve Hıncal 1997) fakat, Ege 

Bölgesinde yapılan araĢtırmada ise sebzelerde zarar yapan kırmızıörümcek türlerinden ana 

zararlı olarak T. urticae belirlenmiĢtir (Öngören ve ark. 1972).  

Adana, Antalya ve KahramanmaraĢ‟da fasulye ekiliĢ alanlarında yapılan sürvey 

çalıĢmalarında bir adet Tetranychidae akar türü T. cinnabarinus tespit edilmiĢtir (YabaĢ ve 

Ulubilir 1996). Antalya ili Kumluca yöresinde sebze üretimi yapılan seralarda da bulunan 

akar türlerinin tanımı ve konukçularının belirlenmesi üzerine yapılan bir araĢtırmada, 

saptanan fitofag akar türlerinden biri T.  cinnabarinus‟dur (Can ve Çobanoğlu 2010). 

ġanlıurfa ili Merkez, Bilecik ve Bozova ilçelerinde sebze yetiĢtirilen açık alanlarda 

yapılan çalıĢmalarda marul, domates, patlıcan, nane üzerinde T. cinnabarinus saptanmıĢtır 

(Çıkman ve ark. 1996). Antalya ili patlıcan üretilen alanlarda yapılan çalıĢmalarda da 

patlıcanlar üzerinde zararlı olarak tespit edilmiĢtir (Soysal ve Yayla 1988). 

 

4.1.1.1.3. Tür: Tetranychus desertorum Banks, 1900 

4.1.1.1.3.1. Sinonimleri: 

Tetranychus opuntiae,  

Septanychus argentinus Mc Gregor, 1943;  

Tetranychus argentinus,  

Septanychus deserticola,  

Tetranychus deserticola, 

Septanychus texazona,  

Tetranychus texazona,  

Tetranychus thermophilus 

4.1.1.1.3.2. Tanımı: 

Tetranychus desertorum‟un vücut uzunluğu 0,2-0,5 mm kadardır. Erkekler bireyler 

sarımsı yeĢil, diĢiler ise yoğun kırmızı renktedir.  
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4.1.1.1.3.3. Biyolojisi ve Zararı: 

Yumurta açılım süresi 3.8 gün olup larvası, baĢlangıçta sarımsı sonra kırmızımsı 

renktedir. DiĢilerin ömrü 10 gündür. Genellikle yaprak altında yaĢarlar ve yumurtalarını 

bırakarak ağ örerler. Her diĢi yaĢamı boyunca ortalama 50 adet yumurta bırakır (Rivero ve 

Vasaquez 2009). 

Simptomları gümüĢ klorotik, kahverengi lekelerdir. Nekroz ve beneklenme görülür. 

Bu tür Texas‟da pamukların önemli bir zararlısıdır  (Pritchard ve Baker 1955), (ġekil 4.6.). 

 

ġekil 4.6. Tetranychus desertorum’un zarar Ģekli (Anonim 2016f) 

 

4.1.1.1.3.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Pamuk, yonca, arpa, fasulye, mısır, dereotu, soğan, kavun, patlıcan, kereviz, havuç, 

Ģalgam gibi bitkiler konukçuları arasında bulunmaktadır (Jeppson ve ark. 1975). 

Bu çalıĢmada T. desertorum Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda en çok börülcede 

görülmüĢ, 25‟i diĢi, 1‟i erkek olmak üzere toplam 26 adet T. desertorum bireyi tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 4.5). 
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Çizelge 4.5. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tetranychus 

desertorum‟un konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

25.07.2012 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 2(♀) 

12.08.2012 Bosnaköy Vigna unguiculatua (börülce) 2(♀) 

06.10.2012 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

15.10.2012 Yeniimaret Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

15.10.2012 Yeniimaret Abelmoscus esculentus (bamya) 1(♀) 

18.10.2012 Karaağaç Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀),1(♂) 

18.10.2012 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 2(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 3(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

20.10.2012 Yeniimaret Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

14.07.2013 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

27.07.2013 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 2(♀) 

27.07.2013 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

30.09.2013 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

  Toplam 26 birey 

 

 Kuzey Amerika, Meksika, Güney Amerika, Avustralya ve Japonya‟da yayılım 

gösterdiği tespit edilmiĢ, baklagiller, fasulye, tahıl taneleri, çim, kavun, sebzeler ve yerli 

bitkiler konukçuları olarak saptanmıĢtır (Helle ve Sabelis 1985).  

 ABD‟nin diğer bölgeleri boyunca yayılım gösterdiği tespit edilmiĢ, örnekler 

California, Arizona, Yeni Meksika, Teksas, Oklahoma, Louisiana, Mississipi, Gürcistan, 

Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolinadan; Meksika da ki Tamalipas ve Coahuila da ki 

gibi toplanmıĢtır. Koleksiyonlar genel olarak Güney Amerikadan, Peru ve Arjantin‟dendir 

(Pritchard ve Baker 1955). 

 

4.1.1.1.4. Tür: Tetranychus atlanticus, Mc Gregor,1941 

4.1.1.1.4.1. Sinonimleri: 

 Tetranycbus turkestani Ugarov and Nikolsld, 1937 
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4.1.1.1.4.2. Tanımı: 

DiĢileri saman renginde ya da yeĢilimsi olup, vücudun orta kısmında bir çift siyah leke 

bulunmaktadır (ġekil 4.7). 

4.1.1.1.4.3. Biyolojisi ve Zararı: 

  KıĢı parlak, portakal rengindeki döllenmiĢ diĢi halinde ağaç döküntüleri, yarıkları ve 

yumuĢak toprak gibi korunaklı yerlerde geçirirler (Jeppson ve ark. 1975). Koloni halinde 

yaprakların alt kısmında emgi yaparak beslenirler. Emgi sonucu ölü dokular meydana gelir. 

Akarın yüksek yoğunluğu yaprakların dökülmesine neden olur ve kısa bir süre sonra bitki 

ölür. Akarın çok yoğun olması ağların oluĢmasına bu da yaprak, dal ve sürgünlerin birbirine 

bağlanmasına neden olur (Zhang 2003). 

                  

ġekil 4.7. Tetranychus  atlanticus ergin ve yumurtaları (Anonim 2016g) 

4.1.1.1.4.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Konukçuları domates, fasulye, salatalık, elma, armut, kayısı, Ģeftali, kiraz, viĢne, erik, 

ceviz, kavak, gül,  birçok yabancı ot ve süs bitkileridir (Zhang 2003). 

 Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 2 adet diĢi T.  atlanticus bireyi 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.6). 

Çizelge 4.6. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tetranychus  

atlanticus‟un konukçuları 

Tarih Toplanan Yer Konukçu Saptanan Birey 

13.10.2012 Bosnaköy Cucumis sativus (hıyar) 1(♀) 

15.10.2012 Yeniimaret Brassica oleracea (karalahana) 1(♀) 

  Toplam 2 birey 
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 Yapılan bir araĢtırmada, kum kültüründe soya fasulyesi bitkilerinden bağımsız yaprak 

diskleri üzerinde, T. atlanticus popülasyonu sağlanan azot miktarı tarafından büyük ölçüde 

etkilendiği, iyonlarının dengesi farklı olan iki besin formülü kullanılmasına rağmen her iki 

formülde de azot artıĢının popülasyonu arttırdığı gözlemlenmiĢtir. Tedarik edilen fosfor ve 

potasyumun etkileri ise besin solüsyonları içindeki iyonların karĢılıklı iliĢkilerine bağlı olduğu 

görülmüĢtür. Soya fasulyesinin yaĢı, bitki üzerindeki konum ile belirtilebildiği gibi, genç 

yapraklar üzerinde geliĢen geniĢ populasyonlarla, bu türün döl sayısının etkilendiği 

bulunmuĢtur (Cannon ve Connell 1965). 

 Tetranuchus atlanticus kabuk altlarında, ağaçların tabanlarının döküntüleri arasında, 

soya fasulyelerinde bulunmuĢtur (Mellott ve Connell 1965).  

 

4.1.1.1.5. Tür: Tetranychus neocaledonicus Andre, 1933 

4.1.1.1.5.1. Sinonimleri: 

Tetranychus cucurbitae, Rahman&Sapra,1940;  

Tetranychus equatorius, Mc Gregor,1950;  

Eotetranychus neocaledonicus, Andre,1933;  

Tetranychus (Tetranychus) neocaledonicus, Andre,1933. Tuttle, Baker&Sales,1977. 

4.1.1.1.5.2. Tanımı: 

Aedagus, dut Ģeklinde topuz gibidir ve kendine özgüdür. DiĢiler parlak kırmızı, 

bacaklar soluk renktedir ve erkekler yeĢilimsi sarıdır (Gutierrez ve Schicha 1983) (ġekil 4.8). 

4.1.1.1.5.3. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Sebze akarı, T. neocaledonicus polifag bir akardır. Önceleri Avustralya‟nın 

Queensland eyaletinde geniĢ bir konukçu bitkilerine dağılımı kaydedilmiĢti (Davis 1968). Ġlk 

kaydı Yeni Güney Galler‟dir. 
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ġekil 4.8. Tetranychus  neocaledonicus ergini (Anonim 2016h) 

 Akar aktivitesi çok fazla olanlar, bitki kalitesinin azalmasına yol açarlar. Sebze akarı 

T. neocaledonicus ekonomik önemi olan bitkilerin pekçok çeĢidinde zarar yaptığı 

saptanmıĢtır. Sebzeler, yumru bitkiler, meyve bitkileri, yağlı tohumlar, baharatlar, bahçe 

bitkileri ve yabancı otlar baĢlıca konukçuları arasındadır (Jeppson ve ark. 1975). 

Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda domatestelerde 9 diĢi T. 

neocaledonicus bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.7). 

 

Çizelge 4.7. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tetranychus 

neocaledonicus‟un konukçuları 

 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

19.10.2012 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

23.07.2012 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

02.08.2012 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

02.08.2012 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

20.08.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

22.09.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

30.09.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

  Toplam  9 birey 

 

4.1.1.1.6. Tür: Tetranychus evansi Baker ve Pritchard, 1960 

4.1.1.1.6.1. Sinonimleri:  

Tetranychus marianae nec Mc Gregor,1950;  

Tetranychus takafujii, Ehaa&Ohashi, 2002, sinonimi Gotoh et al., 2009. 
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4.1.1.1.6.2. Tanımı: 

Vücut uzunlukları 0,5-0,6 mm uzunluğunda, renkleri yeĢilden sarıya, portakal rengine 

ve kırmızıya kadar değiĢkendir. Erkek birey, diĢi bireyden daha küçüktür ve rengi açık 

turuncudur (Bolland ve ark. 1998). 

 Tetranychus evansi‟nin yumurtaları diğer akar türlerinin yumurtalarına benzer. 

Yuvarlak ve beyazımsı Ģeffaftır. Nimf dönemleri ergin dönemdekinin aynı rengi veya biraz 

daha soluk olabilir. Erginler tuğla turuncusu ya da koyu kırmızı arasında değiĢken renktedir 

(Jeppson ve ark.1975, Gutierrez 1985a, b, Meyer 1987, Baker ve Tuttle 1994, Bolland ve ark. 

1998).  

4.1.1.1.6.3. Biyolojisi ve Zararı: 

 Tetranychus evansi‟nin ergin ve nimfleri patlıcanın orta yaprakları alt yapraklarından 

daha fazla sayıya sahiptir (Leite ve ark. 2003) 

 BulaĢık bitkiler yeĢil sarı renk alır, sonra kahverengileĢir ve paslı görüntü alır. Akar 

konukçusunu çok hızlı bir Ģekilde öldürür. Yumurtlamak için yaprakların tüylü karanlık 

yerlerini seçer. Vücudun her tarafında koyu renkte belirsiz lekeler vardır. DiĢiler ortalama 200 

adet yumurta bırakırlar.  

4.1.1.1.6.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

 Tetranychus evansi, Solanacea bitkilerinin birincil zararlılarındandır. Ayrıca diğer 

pekçok konukçuya da zarar yapar (Bolland ve ark. 1998). Domates, patlıcan, patates, tütün, 

fıstık, gülgiller, kırmızıbiber ve asma konukçuları arasındadır. 

Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 7 adet diĢi T. evansi bireyi 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.8). 

Çizelge 4.8. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tetranychus 

evansi‟nin konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

19.10.2012 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

06.07.2013 Yeniimaret Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

06.07.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

06.07.2013 Yeniimaret Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

10.07.2013 Karaağaç Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

14.07.2013 Bosnaköy Phaseolus vulgaris (barbunya) 1(♀) 

23.07.2013 Karaağaç Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

  Toplam  7 birey 
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Orjini Güney Amerika‟dır (Boubou ve ark. 2011); fakat hızlıca yayılmıĢtır (1980‟lerde 

Güney Afrika ve 1980‟lerin sonu 1990‟ların baĢında Güney Afrika, 1995‟de Ġspanya ve 

2000‟de Portekiz) ve 39 ülkede kaydı vardır (Migeon ve Dorkeld 2006-2010) EPPO 

ülkelerinde, Fas, Cezayir, Tunus, Ġsrail, Ürdün, Yunanistan (Girit), Ġtalya, Fransa, Ġspanya ve 

Portekiz‟de bulunur (Bolland ve Vala 2000). 

Predatör akar N. californius‟un, av olarak T. evansi‟nin domatesler üzerinde direkt ve 

indirekt etkisi üzerinde çalıĢmalar yapılmıĢtır (Koller 2007). 

Yurt dıĢında çeĢitli kurum ve araĢtırıcılarla yapılan temaslardan ve son yıllardaki 

yayınlardan Solanacae bitkileri ve özelliklede domateslerde T. evansi‟nin çok tehlikeli 

boyutlara ulaĢtığı, domates üretimini tehdit ettiği ve çok geniĢ alanlara yayıldığı anlaĢılmıĢ 

olup (Migeon 2005, Tsagkarakou ve ark. 2007) ayrıca Güney ve Batı Avrupa‟da da gerek 

seralarda gerekse de açık alanlarındaki domates yetiĢtiriciliğini tehdit eden çok tehlikeli bir 

tür olmuĢ ve epidemi oluĢturmuĢtur (Migeon 2005, Tsagkarakou ve ark. 2007). 

4.1.2. Familya: Eriophyidae 

 Eriophyoid akarlar 0.1–0.3 mm boyunda olup kurtçuk veya iğ Ģeklinde halkalı 

vücutları, iki çift bacakları, proximal pozisyonlu genitaliaları ve özelleĢmiĢ ağız styletleri ile 

bağlı bulundukları Acarina takımında diğer gruplardan belirgin Ģekilde ayrılırlar (Hall 1967a, 

b). Bu farklılaĢmaya rağmen diğer akarlarda olduğu gibi eriophyoid akarlarda da vücut üç 

bölümden oluĢur (Jeppson ve ark. 1975). Bunlardan gnathosoma; gaga benzeri bir yapıda, 

aĢağı doğru eğik olup styletleri iğne benzeri yapıda, düz veya eğik durumdadırlar. 

Gnathosoma büyüklüğü ve üzerindeki setalar taksonomik bakımdan önemlidir (Lindquist ve 

ve Oldfield 1996). Podosoma; üçgen Ģeklinde olup vücudun anterodorsal kısmını örter. 

Plakanın posteriorunda yer alan iki adet kabarcığa dorsal kabarcık (tübercle), bunlardan çıkan 

setaya da scapular seta denir (Lindquist ve Oldfield 1996).  

Opisthosoma; eriophyoid akarlara kurtçuk benzeri bir Ģekil veren kısımdır. Gal ve 

tomurcuk akarları genellikle dorsoventral olarak benzer yapıdaki dar halkalara sahiptir. 

Serbest türlerde abdomen yassılaĢmıĢtır ve enine yüzeysel halka bulunur. Bu dorsal halkalara 

tergit, daha dar ventral halkalara ise sternit adı verilmektedir ve bu halkaların sayısı teĢhiste 

önemlidir (Lindquist ve Oldfield 1996). Eriophyidlerin vücutlarının son kısmı teleson olarak 

adlandılır ve burada 1 çift accessory seta bulunur ve bu kıl sayesinde dik durabilirler.  
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 Eriophyidler konukçuya özelleĢmiĢ olan obligat bitki zararlılardır. Hepsi bitki zararlısı 

olan Eriophyidler bitkilerde gal, diğer bazı anormal oluĢuklar ve yapraklarda pas benzeri 

simptomlara neden oldukları için “gal, erinoz veya pas akarları” olarak adlandırılmaktadır 

(Jeppson ve ark.1975). 

 Birçok türün önemli bitki zararlıları arasında yer alması yanında bazı türlerin bitki 

virüslerini taĢıdıklarının tespit edilmesi de bu akarların önemini arttırmıĢtır. Eriophyidae 

familyasına ait akarlar sebze, meyve ve süs bitkilerinin önemli zararlı gruplarından birini 

oluĢturmaktadır (Lindquist ve Oldfield 1996). 

4.1.2.1. Cins: Aculops Keifer, 1961 

4.1.2.1.1. Sinonimleri: 

Azimaberoptus chondrapatya, 1993; Cecidobia Banks, 1905. 

4.1.2.1.2. Tanımı: 

Aculops cinsine ait türlerde; Frontal lob belirgin, sivri, 2 küçük noktalı; çıkıntılı 

değildir. Prodorsal levha granüllü ve çizgili, kısa frontal lobludur. 33 dorsal halka vardır. 

Empodium 7 tırnaklıdır  (Keifer 1957). 

4.1.2.1.3. Biyolojisi ve Zararı: 

Aculops türleri yaprakların alt yüzeyinde serbest yaĢarlar. Yapraklarda beslenmeleri 

sonucu kurumalara neden olabilir. Bazı cinsleri yapraklarda kıvrılmalara neden olurlar. 

Bazıları yapraklar üzerinde serbest yaĢarlar. Bazı türler yapraklarda pas rengi görünüme sebep 

olurlar. 

4.1.2.1.4. Tür: Aculops lycopersici Massae, 1937 

4.1.2.1.4.1. Sinonimleri: 

Aceria lycopersici (Keifer, 1940);  

Aculops destructor (Keifer, 1940);  

Aculops lycopersicae(Keifer, 1940);  

Aculus destructor (Keifer, 1940); 

Aculus lycopersici (Tryon, 1917); 

Eriophyes lycopersici (Keifer, 1940); 

Phyllocoptes destructor (Keifer, 1940); 

Phyllocoptes lycopersici (Tryon, 1917); 

Vasates destructor (Keifer, 1940). 
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Vasates lycopersici (Tryon, 1917)‟dir.  

4.1.2.1.4.2. Tanımı: 

Prodorsal levha konveks çizgili, kısa frontal loblu, yaklaĢık 27 dorsal halkalı, pürüzsüz 

ve çizgilidir (ġekil 4.9). Empodium 4 tırnaklıdır (Tryon 1917‟ye atfen ġekeroğlu ve Özgür 

1984). 

 
 

ġekil 4.9. Aculops lycopersici genel görünüĢü (Anonim 2016i) 

Erginlerin dorsal kısmı hafif kambur ince uzun, iğ Ģeklinde ve sarımsı beyaz renktedir 

DiĢiler 150-180µm, erkekler ise 140-150 µm boyundadır (Yanar ve ark. 2008).  

4.1.2.1.4.3. Biyolojisi ve Zararı: 

Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 25 ºC‟de bir haftadır (Abou-Awad 

1979). DiĢiler birkaç hafta yaĢayabilir. Bir diĢi 10-53 adet yumurta bırakır (Abou-Awad 

1979). DiĢiler yumurtlama esnasında yaprak üzerinde sabit kalırlar. Zararlı yaz boyunca 

üremeye devam ederek çok sayıda döl verir ve yumurtalarını yaprak tüyleri arasına, 

yapraktaki küçük yarıklar içine bırakır. Domates pas akarının geliĢmesi için 21-27 ºC sıcaklık 

ve % 30 nem optimum Ģartlardır. Yüksek sıcaklık ve düĢük nemi sever. Yüksek nem 

koĢullarında akarlarda ölüm oranı yükselir (Zhang 2003). 

 

4.1.2.1.4.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Domates, patlıcan, patates, biber gibi sebzelerin yanısıra  bazı yabancı otlar 

konukçuları arasındadır (Zhang 2003). 

Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda domatesler üzerinde 19 adet A. 

lycopersici diĢi bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.9). 
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 Domates pas akarının doğal düĢmanları olarak Tydeidae familyasından H 

Homeopronematus anconai Baker ve P.  ubiquitis‟in etkin olduğu bildirilmektedir (Perring ve 

Farrar 1986, Kawai ve Haque 2004). Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda, P. ubiquitis, domates 

pas akarının tespit edildiği sebze alanlarında belirlenmiĢtir (YaĢarakıncı ve Hıncal 1997, Can 

ve Çobanoğlu 2004). 

Çizelge 4.9. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Aculops 

lycopersici‟nin konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

23.07.2012 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 2(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

20.10.2012 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

06.07.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 2(♀) 

14.07.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

02.08.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

02.08.2013 Yenimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 2(♀) 

30.08.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

10.09.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

22.09.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

30.09.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 2(♀) 

  Toplam 19 birey 

 Solanaceae familyasına ait kültür bitkilerinden domates (Lycopersicon esculentum 

Mill.), patates (Solanum tuberosum L.), patlıcan (Solanum melongena L.), tütün (Nicotiana 

spp.) ve biber (Capsicum annuum L.) konukçuları arasındadır. Yabancı ot konukçuları 

arasında ise Solanaceae familyasından köpek üzümü (Solanum nigrum L.), Ģeytan elması 

(Datura stramonium L.), Convolvulaceae familyasından tarla sarmaĢığı (Convolvulus 

arvensis L.) ve süs bitkilerinden gündüz sefası (Convolvulus purpureus L.), bulunmaktadır 

(Jeppson ve ark. 1975, Haque ve Kawai 2002, Özman-Sullivan ve Öcal 2005). 

Adana ve Ġçel seralarında domateslerde A. lycopersici saptanmıĢ olup aynı zamanda 

akarın konukçuları arasında domatesin yanında; patlıcan ve biberlerin de bulunduğu ifade 

edilmiĢ (ġekeroğlu ve Özgür 1984), ayrıca Ġzmir ilinde sera domatesi zararlısı olarak da A. 

lycopersici tespit edilmiĢtir (Madanlar ve Öncüer 1994). Ordu ve Samsun illerinde ise pepino 

üzerinde A.  lycopersici ilk kayıttır (Akyazı 2012). 
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Aculops lycopersici‟nın üremesi ve geliĢiminde sıcaklığın etkisi üzerinde araĢtırmalar 

yapılmıĢ, sıcaklık arttıkça akar geliĢiminin de doğru orantılı olarak arttığı saptanmıĢ olup 

(Haque ve Kawai 2002), Ġzmir ilinde yapılan bir çalıĢmada da Bornova ve Bergamadaki 

domates tarlalarında A. lycopersici‟nin populasyonunu izlenmiĢ, domates pas akarının ilk 

çıkıĢlarının ortalama sıcaklığının 26.1 ºC ve 28.3 ºC olduğu domateslerde yeĢil meyvelerin 

görülmeye baĢladığı dönemde olduğunu, zararlı populasyonun yeĢil meyvelerin çoğalmaya 

baĢladığı dönemde artıĢ gösterdiği ve bunun hasat dönemi boyunca devam ettiğini tespit 

edilmiĢtir (Hıncal ve ark. 2002) Tokat ili domates üretim alanlarında ise; yapılan survey 

çalıĢmalarında ağustos ayı ortalarında domates pas akarının tarlalarda zarar oluĢturmaya 

baĢladığı, eylül döneminde zararın daha da arttığını domates pas akarı ile ortalama 

bulaĢıklığın % 91 olduğu tespit edilmiĢtir (Yanar ve ark. 2008). 

 

4.1.3. Familya: Tarsonemeidae  

Tarsonemidae familyası üyelerinin segmentlere ayrılmıĢ idiosomaları, gnathosomanın 

arkasına yerleĢmiĢ 1 çift pseudostigmatik organları vardır. Bu organdaki trakeal açıklıklar 

diĢilerde farklıdır ve propodosomanın ön kenar boĢluğunda sırt boyunca yer alır. Familyanın 

bu tanısı diĢi ve erkek karakterlere dayalıdır. DiĢiler için bacaklarının 4. çifti taksonomide çok 

önemlidir. Bu bacaklar çok incedir, 4 segmentlidir ve ikisinin sonunda uzun, basit seta vardır. 

Erkeklerde bacakların son çifti zayıftır; genellikle 4 segmentlidir ve sonunda basit bir tırnak 

bulunur. Tarsus, genellikle tarsal tırnağa ek olarak 1 veya 2 tane basit seta taĢımaktadır. Tarsal 

tırnak, bazen pençe gibi, bazen yumru gibidir; bazen de yoktur. Tibia ve tarsus kaynaĢmıĢtır 

ve tibiatarsus olarak oluĢmuĢtur (Ewing 1939).  

Tarsonemeidae (Acarina, Prostigmata) türlerinin kültür bitkileri üzerindeki önemli 

zararları uzun süredir bilinmektedir. Dolayısıyla uzun zamandır bu akarların zararları dikkat 

çekmektedir (Ewing 1939, Beer 1958, Smiley 1967, 1969, Jeppson ve ark. 1975). Bazı 

Tarsonemid türler böceklerin paraziti olup, bazıları leĢle beslenir diğerleri ise bitkilerle 

beslenir. 

 

4.1.3.1. Cins: Tarsonemus Canestriand Fanzago, 1876 

4.1.3.1.1. Sinonimleri: 

 Chaetotarsonemus (Beer&Nucifora, 1965);  

Cheylotarsonemus (Tseng&Lo, 1980); 

Cheylurus (Trouessat, 1885);  
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Chironemus (Canestrini&Fanzago, 1876);  

Floridotarsonemus (Attiah, 1970);  

Lupotarsonemus (Beer&Nucifora, 1965);  

Metatarsonemus (Attiah, 1970);  

Tarsonemoides (Tragardh, 1905). 

Tarsonemus cinsi 270‟in üzerinde ve Steneotarsenomus 70‟in üzerinde tür içerir 

(Jeppson ve ark. 1975, Lindquist 1996). 

4.1.3.1.2. Tür: Tarsonemus confusus Ewing, 1939 

4.1.3.1.2.1. Tanımı: 

Tarsonemus confusus, diĢilerinin vücutları oval, boyu yaklaĢık geniĢliğinin 2 katı ve 

açık kahverengi rengindedir. Boyu, 215 µm vücut geniĢliği 125,5 µm‟dir. DiĢilerdeki 4. çift 

bacaklar 1. ve 2. Çiftten farklıdır. Kamçı, kıl Ģeklinde bir uzantıya sahiptir (Çobanoğlu 1995). 

Gnathosomalar, koni Ģeklinde, geniĢliğinden hafifçe uzundur, palpi küçüktür. Basit bir 

seta vardır ve ince ince noktalıdır (ġekil 4.10). 

Dorsal,  propodosoma basit 2 çift kıl taĢır. Pseudostigmatik organları küreseldir ve 

kısa bir sapçık vardır. Hysterosomanın üst kısmı 6 ayrı segmente sahiptir. Propodosoma ve 

hysterosomanın ventralinde hafifçe benekler vardır. Dördüncü bacak diğerlerinden daha 

kısadır (Çobanoğlu 1995). 

Tarsonemus waitei  Banks ve T. confusus’un morfolojik benzerlikleri çoktur. Bu iki 

tür arasındaki ana fark bacak IV ve tibia ile tarsusa bağlıdır (Çobanoğlu 1995). 

T. waitei‟de, tibia IV tarsustan ayrıdır ve 2 segment birlikte tibianın geniĢliğinden daha 

uzundur. IV. segment, üçüncü segmentin yarısından daha azdır. 

 T. confusus‟da tibia IV, tarsus ile kaynaĢmıĢtır. Tarsus geniĢliğinden daha uzundur. 

segment IV, 3. Segmentin dörtte birinden daha kısadır (Çobanoğlu 1995). 

4.1.3.1.2.2. Biyolojisi ve Zararı: 

Konukçu bitkiye göre yaĢam süreci değiĢir. GeliĢim süreci sıcaklıkla artar. Biberler 

üzerinde 25 °C sıcaklıkta yumurtadan ergine geliĢim süreci, erkek ve diĢide ortalama 4,1 

gündür. Ergin diĢi ve erkeklerde yaĢam süresi sırasıyla 11 ve 15 gündür. Ergin diĢi ortalama 

25 adet yumurta bırakır. 
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4.1.3.1.2.3. Konukçuları ve YayılıĢı: 

 Domates, hıyar ve biber konukçuları arasındadır. 

 

                    

ġekil 4.10. Tarsonemus confusus genel görünümü (Anonim 2016j). 

Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda sadece domatesler üzerinde 9 

adet T. confusus diĢi bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.10). 

Çizelge 4.10. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yıllarında saptanan Tarsonemus 

confusus‟un konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

23.07.2012 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

14.09.2012 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

18.10.2012 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 2(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

10.07.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

20.08.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

  Toplam 9 birey 

 

 Türkiye akar faunasında yeni Tarsonemidae (Acarina: Prostigmata) türlerinin 

belirlenmesine yönelik olarak yapılan bir çalıĢmada Antalya ve Edirne ilinde T. confusus ve 

Pyracantha coccinea Roem. (Rosaceae) üzerinde tespit edilmiĢ, bunun yanında bu türün 

içinde süs ve sera bitkilerinde bulunduğu 50‟ ye yakın kültür bitkisi üzerinde zarar 

oluĢturduğu ve dünya çapında yaygın bir tür olduğunu belirtilmiĢtir  (Çobanoğlu 1995) Tokat 

ilinde yapılan bir çalıĢmada ise domates, hıyar, biber ekim alanlarında ve bu ekim alanlarında 
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bulunan yabancıotlar, tarla sarmaĢığı, serçe dili, domuz pıtrağı ve tilki kuyruğu, sirken 

üzerinde T. confusus belirlenmiĢ (Yanar ve TokkamıĢ 2011), Ankara, Bursa ve Yalova 

illerinde de domates yetiĢtirilen alanlarda tüm illerde toplam % 0.32 oranında T. confusus 

bireyi tespit edilmiĢtir (Çobanoğlu ve Kumral 2014). 

 

4.1.4. Familya: Phytoseiidae 

 Acarina alt sınıfı içerisinde Mesostigmata takımına bağlı akarların birçoğu avcı olarak 

bilinse de “Biyolojik Mücadele” açısından en ümit var görünen ve pratikte en çok kullanılan 

avcı akarlar Phytoseiidae familyası içerisinde yer almaktadır (Döker ve ark. 2014). 

Phtoseiidae familyası 1950‟li yıllarda 34 tür ile bilinirken, Moreas ve ark. (1986) , 

Phytoseiidae familyasına ait 1500 türün dünya farklı ülkelerdeki dağılımını vermiĢlerdir. 

Günümüzde 102 cinse bağlı yaklaĢık 2800 tür ile temsil edilmektedir (Wainstein 1980, Chant 

ve McMurtry 2007, Moraes ve ark. 2004, Demite ve ark. 2014).  

Phytoseiidae familyası, üzerinde en fazla çalıĢılan akar gruplarından birisidir. Bunun 

en önemli nedeni bu familya üyelerinin beyazsinek, akar ve thrips gibi zararlılarla beslenme 

yeteneklerinin olmasıdır (Mc. Murtry ve ark. 1970). Phytoseiidlerin Tetranychid akarlara 

karĢı biyolojik mücadelede kullanılmaya baĢlanması ilk 1960‟lı yılların baĢında T. urticae‟nin 

tarım ilaçlarına karĢı direnç geliĢtirmesi sonucu söz konusu zararlının baskı altına alınmasında 

P. persimilis‟in kullanımı ile baĢlamıĢtır (Gerson ve ark. 2003). Phytoseiidae türleriyle 

tarımsal savaĢ ilaçlarının kullanılmadığı veya az kullanıldığı özellikle sera gibi 

agroekosistemlerde kırmızıörümceklerle mücadelede oldukça baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır 

(Bondarenko 1987, Van Lenteren 1987, Hansen 1988). 

Phytoseiid akarlar içerisinde genellikle Euseius, Phytoseius ve nadiren de Neoseiulus 

ve Amblyseius cinsleri içerisindeki bazı türlerin de bitki polenleri ile beslenebilme özelliği 

görülür. Bu özellikleri ile doğal populasyonlarının avlarının olmadığı ya da sınırlı olduğu 

durumlarda yaĢamlarını devam ettirebilmesi, “Doğal Biyolojik Mücadele” açısından da 

önemlerini bir kat daha arttırmaktadır (McMurtry ve Croft 1997, McMurtry ve ark. 2013). 

4.1.4.1. Cins: Phytoseius Ribaga, 1904 

Dorsal levhaları mevcuttur ve üzerinde 16 çift kıl bulunur. S serisindeki bütün 

setalarla Z1 bastırılmıĢtır. Seta S6 vardır, Z3 vardır ama genellikle çok küçüktür. Z4-Z5 

genellikle geniĢlemiĢtir, diken gibidir ve genellikle bitiĢiktir (Jeppson ve ark.1975). 
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 YaklaĢık 150‟ye yakın türde genu II 7 setalı, genu III 6 setalıdır. Seta Z6 yoktur, S6 

vardır, dorsal yüzeyinde diken gibi kıllar vardır, genellikle iğnemsidir (Jeppson ve ark. 1975) 

(ġekil 4.11). 

                      

ġekil 4.11. Phytoseius cinsi akarların setaları (Anonim 2016k) 

Bu cinse ait bireyler Eriophyidae ve Tetranychidae familyasındaki akarlar ve diğer 

bazı küçük arthropodlar ile beslenmektedirler (Jeppson ve ark.1975). 

 

4.1.4.1.1. Tür:  Phytoseius finitimus Ribaga, 1904 

4.1.4.1.1.1. Sinonimleri:  

Phytoseius dubinini (Beglyarov)  Pritchard & Baker (1962);  

Phytoseius balcanicus (Wainstein) Swirski & Ragusa (1976);  

Phytoseius finitimus Ribaga  Wainstein (1970); 

 Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago) Chant & McMurtry (1994);  

Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago) Faraji et al. (2011);  

Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago) Duso & Fontana (2002). 

4.1.4.1.1.2. Tanımı: 

Dorsal levha 7 çift lateral kıllıdır. Lateral kıllardan bazıları çok küçülmüĢ, bazıları 

anormal kalınlaĢmıĢ ve testere gibi diĢlenmiĢtir (Jeppson ve ark. 1975). 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


44 
 

4.1.4.1.1.3. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Bu türün Amerika, Kuzey ve Orta Avrupa ile Akdeniz ülkelerinde yaygın olduğu 

kayıtlıdır (DüzgüneĢ 1977, DüzgüneĢ ve Kılıç 1983, ġekeroğlu 1984).   

Edirne‟de sebzelerde 5 farklı konukçuda toplam 20 adet diĢi P. finitimus bireyi elde 

edilmiĢtir (Çizelge 4.11). En fazla yoğunluk 10 diĢi birey ile patlıcanda tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 4.11. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Phytoseius 

finitimus’un  konukçuları 

 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

20.09.2012 Yeniimaret Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

20.09.2012 Yeniimaret Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

20.09.2012 Yeniimaret Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

06.10.2012 Karaağaç Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

06.10.2012 Karaağaç Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

06.10.2012 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

06.10.2012 Karaağaç Solanum melongena (patlıcan) 2(♀) 

06.10.2012 Karaağaç Citrullus lanatus (karpuz) 1(♀) 

13.10.2012 Bosnaköy Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

13.10.2012 Bosnaköy Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

18.10.2012 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

19.10.2012 Bosnaköy Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

06.07.2013 Yeniimaret Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

14.07.2013 Bosnaköy Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

23.07.2013 Karaağaç Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

27.07.2013 Bosnaköy Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

02.08.2013 Yeniimaret Solanum melongena (patlıcan) 2(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

  Toplam 20 birey 

 

Antalya ili sebze alanlarında yapılan çalıĢmalarda Phytoseiidae familyasından 

saptanan 7 türden birinin P. finitimus olduğu saptanmıĢtır  (Çobanoğlu 1989). 

Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiĢtirilen alanlarda zararlı ve faydalı 

akarların biyolojik çeĢitliliği ve populasyon dalgalanmasını tespit etmek amacıyla yapılan bir 

çalıĢmada tüm illerde toplam % 0.24 oranında P. finitimus bireyi tespit edilmiĢtir (Çobanoğlu 

ve Kumral 2014). 
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4.1.4.2. Cins: Euseius De Leon, 1967 

 Vücutları ovaldir; genellikle kısa, basit setaları vardır. Z5 genellikle uzundur ve 

Z4‟den belirgin bir Ģekilde ayrıdır. S2 ve S4 setaları mevcuttur. Chelicera kısa, kalındır ve 

tırnakları kıskaç gibidir. Euseius türleri genellikle turunçgillrt gibi pürüzsüz yaprakları tercih 

ederler. Thrips ve akarların predatörüdür ve polenle de beslenebilirler. Tüm dünyada yayılım 

göstermiĢtirler (Schicha 1987, Schuster ve Pritchard 1963, Tseng 1976, Walter 1999). 

 

4.1.4.2.1. Tür: Euseius finlandicus, Oudemans 1915 

4.1.4.2.1.1. Sinonimleri:  

Seiulus finlandicus Oudemans, 1915; 

Typhlodromus pruni Oudemans, 1929; 

Typhlodromus finlandicus Oudemans, 1929; 

Amblyseius finlandicus Wainstein, 1962. 

 

4.1.4.2.1.2. Tanımı: 

 DiĢinin dorsal levhası hafifçe sertleĢmiĢ ve dorsal kılları birbirine yakın uzunluktadır. 

Dorsal levhada, 17 çift kıl bulunur. Bu kılların altısı dorsal, dokuzu lateral, ikisi ise 

median'dır. DiĢi chelicera'sının digitus mobilis'inde tek diĢ, digitus fixus'da ise 4-5 küçük diĢ 

bulunur. Ventrianal levhanın ön 1/3'lük kısmında preanal kıllar enine bir sıra teĢkil edecek 

Ģekilde dizilmiĢlerdir. Ventrianal levha'yı çeviren integüment üzerinde 4 çift kıl bulunur 

(Çobanoğlu 1993a) E. finlandicus‟un erkeği diĢiye benzer, ancak ondan daha küçüktür (ġekil 

4.12). 

 

 
 

ġekil 4.12. Euseius finlandicus Genel Görünümü (Anonim 2016l) 
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4.1.4.2.1.3. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Genellikle yaprak döken ağaçlarda yaygındır ve ılıman iklimlerde birkaç türü 

bulunmuĢtur (McMurtry and Croft 1997). E. finlandicus Trakya‟da ceviz, elma, süs elması, 

kiraz, viĢne, incir, erik, Ģeftali ve asma üzerinde tespit edilmiĢtir (Çobanoğlu 2004). Ayrıca 

Ġngiltere ve Finlandiya‟ da elma bahçelerinde bulunduğu bildirilmektedir (Collyer 1980). E. 

finlandicus‟un geliĢimi, hayatta kalıĢı ve üremesi ile ilgili farklı sıcaklıklarda yapılan 

çalıĢmalarda sıcaklık arttıkça populasyon yoğunluğunun arttığı tespit edilmiĢtir (Broufas ve 

Koveos 2001). 

Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 15 adet diĢi E. finlandicus 

bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.12). 

Çizelge 4.12. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Euseius 

finlandicus‟un konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

14.07.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

23.07.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

23.07.2013 Karaağaç Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

27.07.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

02.08.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

20.08.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

30.08.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

30.08.2013 Yeniimaret Citrullus lanatus (karpuz) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

10.09.2013 Bosnaköy Citrullus lanatus (karpuz) 1(♀) 

10.09.2013 Bosnaköy Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

  Toplam 15birey 

Macaristan ve Sırbistan‟da park, bahçe ve Ģehir alanlarındaki bitkilerden aldığı 

örnekler sonucunda predatör akarlardan 8 tür tespit edilmiĢ olup, E. finlandicus bu türlerden 

biri olarak kaydedilmiĢtir (Ripka 1998). 

Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiĢtirilen alanlarda zararlı ve faydalı 

akarların biyolojik çeĢitliliği ve populasyon dalgalanmasını tespit etmek amacıyla yapılan bir 

çalıĢmada tüm illerde toplam % 0.48 oranında E. finlandicus tespit edilmiĢ olup bu oran P.  

finitimus bireylerinin 2 katı olarak tespit edilmesine rağmen (Çobanoğlu ve Kumral 2014), bu 
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çalıĢmada ise P. finitimus % 19.60, E. finlandicus %14.70 oranında tespit edilmiĢ olup oran 

olarak birbirine yakın olduğu bulunmuĢtur. 

 

4.1.4.3. Cins: Amblyseius Berlese, 1914  

Amblyseius cinsi Phytoseiidae familyasına ait çok geniĢ bir cinstir. Cinsin pek çok 

üyesi diğer kırmızıörümceklerle ya da thripslerle beslenir ve birçok zararlı türü kontrol etmek 

için biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılır (Moreas 2002). Proscutumda lateral kıl sayısı 4 

çifttir. 

 

4.1.4.3.1. Tür: Amblyseius barkeri  Hughes, 1948 

4.1.4.3.1.1. Sinonimleri:  

Neoseiulus barkeri Hughes, 1948; 

Typhlodromus (Amblyseius) barkeri Hughes, 1961; 

Amblyseius mycophilis Karg, 1970; Kart, 1971; 

Amblyseius mckenziei Schusterand Pritchard, 1963; Hansen, 1988. 

 

4.1.4.3.1.2. Tanımı: 

DiĢi bireylerde, dorsal levha soluk kahve renkli ve oval Ģekillidir; ikinci ve üçüncü çift 

bacakların çevresinde hafifçe geniĢlemiĢtir. Ön kısmı oval Ģekilli, kitinize alanlar içerir. 

Yüzeyi hafifçe çizgili, genellikle düzdür. Chelicerada sabit parmak ve hareketli parmak 

hemen hemen aynı boydadır. Hareketli parmakta bir küçük diĢ bulunurken, sabit parmakta 

pilus dentilis adı verilen yapıya ilave olarak uç kısma doğru 3-4 küçük diĢ bulunur. Ventralde 

üç çift kıl taĢıyan sternal levha düz olup, metasternal levhalar belirgindir. Genital levhada bir 

çift kıl bulunur. Ventrianal levha irice olup üzeri hafifçe çizgilidir (Hughes 1976). 

4.1.4.3.1.3. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Ġngiltere ve Ġsrail'de bu türün erkeğinin olduğu belirtilmesine rağmen (Hughes 1976) 

Amerika'da erkek birey tespit edilememiĢtir (Schuster and Pritchard 1963). Edirne ilindeki 

sebzelerde de incelenen materyalde erkek birey saptanamamıĢtır. 

Ġngiltere, tüm Avrupa, Amerika ve Ġsrail'de yaygın olduğu belirtilen bu tür Asparagus 

sp, Citrus sp, Juniperus sp, mantar kültürleri, çayır ve çimlenmekte olan arpalarda 

saptanmıĢtır (Hughes 1976, Schuster and Pritchard 1963). Hughes (1976), bu türün 

Caloglyphus sp. (Acaridae) ile iliĢkili olduğu ve bu grupla beslenme ihtimalinin yüksek 
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olduğunu açıklamaktadır. Karg (1971), oligofag bir predatör olduğunu Tetranychidae ve 

Tyroglyphidae türleriyle beslenebileceğini kaydetmektedir. A. barkeri‟nin özellikle depo 

akarlarını besin olarak kullanır ve çok ucuz olarak ve küçük kabinlerde kitle üretimleri 

mümkündür. Bondarenko (1987), Rusya‟da bu türün seralarda thrips mücadelesinde baĢarıyla 

kullanıldığını açıklamaktadır.  

Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 8 adet diĢi A.  barkeri bireyi tespit edilmiĢtir 

(Çizelge 4.13). Türkiyede varlığı ilk kez Adana'da çilek örneklerinde görülmüĢtür (Swirski ve 

Amitai 1982). Bursa, Yalova, Niğde, NevĢehir, Tokat, Amasya, GümüĢhane, Kastamonu, 

Ankara illerini kapsayan surveylerde sebze ve meyveler üzerinde A. barkeri tespit edilmiĢtir 

(Çobanoğlu 1993a, 1993b, 1993c, 1993d) 

Antalya ili sebze alanlarında yapılan çalıĢmalarda Phytoseiidae familyasından 7 tür 

saptanmıĢ, bu türlerden A. barkeri ve Anthoseius rhenanus (Oudemans) tespit edilmiĢtir 

(Çobanoğlu 1989). 

Çizelge 4.13. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Amblyseius 

barkeri‟nin konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

23.06.2012 Yeniimaret Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

04.07.2012 Bosnaköy Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

15.07.2012 Karaağaç Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

19.07.2012 Yeniimaret Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

19.07.2012 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

19.07.2012 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

25.07.2012 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

25.07.2012 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

  Toplam 8 birey 

 

ġanlıurfa ili Merkez, Bilecik ve Bozova ilçelerinde sebze yetiĢtirilen açık alanlarda, 

faydalı tür olarak Phytoseiidae familyasından A. barkeri saptanmıĢ olup (Çıkman ve ark. 

1996), Antalya ili Merkez, Alanya, Düden, Finike ve Korkuteli yörelerinden alınan sebze 

örnekleri faydalı akarlar yönünden incelenmiĢ ve Phytoseiidae familyasından A. barkeri 

Antalya Merkez‟de patlıcan örneklerinde tespit edilmiĢtir (Çobanoğlu 1991). 
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4.1.4.3.2. Tür: Neoseiulus californicus Mc Gregor, 1954 

4.1.4.3.2.1. Sinonimleri: 

Typlodromus californicus Mc Gregor, 1954; 

Amblyseius chilenensis 

Cydnodromus chilenensis 

 

4.1.4.3.2.2. Tanımı: 

Ergin diĢiler yaklaĢık 0,1 mm uzunluğunda ve oval Ģekillidir. Erkekler diĢilerden daha 

küçüktür. Erkek ve diĢiler saydamdır ve soluk renkli portakal rengi, Ģeftali rengi veya 

pembedir (Krantz 1978).  

Yumurtaları futbol topu Ģeklinde, uzunluğu yaklaĢık 0,004 mm ve rengi soluk 

beyazımsıdır (ġekil 4.13a) Sadece larvaları 6 çift bacaklıdır ve rengi saydamdır (ġekil 4.13b). 

 

4.1.4.3.2.3. Biyolojisi: 

Genellikle 10-33 °C sıcaklıkları tercih eder, ancak kısa bir süre için çok soğuk 

sıcaklıkları tolere edebilir. Örneğin Florida‟nın kuzeyinde kıĢın geceleri sıcaklık 0 °C‟nin 

altına indiğinde hayatta kalabilir (McMurty ve Croft 1997). Protonimf ve deutonimf olmak 

üzere 2 nimf dönemi vardır.  

Neoseiulus californicus diĢileri günde ortalama olarak 2 yumurta bırakırlar. 

Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 1.5-4 günde açılabilir. Larva dönemi 0.5-1 gün arasında 

sürebilir. N. californicus daha sonra protonimf ve deutonimf olmak üzere iki nimf 

aĢamasından geçer. Her iki aĢamada da aktif beslenir. Her nimf dönemi 1-3 gün sürebilir. 

Toplam geliĢme süresi sıcaklığa bağlı olarak 4-12 gündür. N. californicus yüksek sıcaklıkta 

daha çabuk geliĢir. Erginler yaklaĢık 20 gün yaĢarlar (McMurty ve Croft 1997). 

 

                  

 

 

 

 

 

ġekil 4.13. Neoseiulus californicus a) Ġki yumurtası b) Larvası (Anonim 2016m)                   

a b 
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4.1.4.3.2.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

Neoseiulus californicus Aculus schlechtendali (Nalepa), Oligonychus pratensis 

(Banks), Olygonychus perseae (Tuttle), Oligonychus ilicis (McGregor), Panonychus ulmi 

(Koch), Phytonemus pallidus (Banks), P. latus ve Phytonemus pallidus (Banks) gibi türler ile 

beslenir. Bu akarların çoğu bitki zararlısıdır. Ayrıca thripsleri ve diğer küçük böcekleri 

tüketerek de hayatta kalabilir, fakat üremeleri çok düĢük olur. Avcı akar N. californicus‟un, 

besin olarak T. urticae yumurtaları kullanıldığında daha fazla av tükettiği kaydedilmiĢtir (Ma 

ve Laing 1973).  

Neoseiulus californicus ve Phytoseius macropilis (Banks)‟in T. urticae yumurtaları ile 

beslendiğinde yaĢam süreleri, net üreme güçleri ve üreme kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢ olup (Mesa ve ark. 1990) yapılan baĢka bir çalıĢma da üreme gücünün, T. urticae 

ile beslendiğinde daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (Ali ve El-Laithy 2005). 

Neoseiulus californicus‟un diğer türlere göre çok daha uzun yaĢam süresine sahip 

olduğu belirlenmiĢtir (De Courcy ve ark. 2004).  

Neoseiulus californicus avcı akar olarak en etkili phytoseiid türlerinden biridir. Bu tür 

ilk defa 1954 yılında Mc Gregor olarak tanımlanmıĢ fakat daha sona Neoseiulus cinsine dahil 

edilmiĢtir. Türkiye‟de ilk olarak Aydın ili KuĢadası ilçesinde 2001 yılında tespit edilmiĢ olup 

(Çakmak ve Çobanoğlu 2006), Ankara, Bursa ve Yalova illerinde domates yetiĢtirilen 

alanlarda yapılan bir çalıĢmada tüm illerde toplam % 0,96 oranında N. californicus bireyi 

tespit edilmiĢtir (Çobanoğlu ve Kumral 2014). 

Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda en çok kabakta olmak üzere 43 adet N. 

californicus diĢi bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.14). 

Neoseiulus californicus‟un doğal populasyonları Arjantin, Kaliforniya, ġili, Florida, 

Japonya, Güney Afrika, Teksas, güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde ve tüm Akdeniz'in sınırı 

boyunca bulunur. N.  californicus avokado, turunç ve meyve ağaçları dahil olmak üzere 

birçok üründe bulunmuĢtur. Ayrıca; mısır, üzüm, çilek ve çeĢitli sebzeler ve süs bitkileri 

üzerinde bulunur (Krantz 1978). 
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Çizelge 4.14. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Neoseiulus 

californicus‟un konukçuları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplanan Yer Tarih Fasulye Kabak Domates Patlıcan Karpuz Börülce Barbunya 

Yeniimaret 19.07.2012 2(♀) - 1(♀) - - - - 

Karaağaç 25.07.2012 - 3(♀) - - - - - 

Yeniimaret 20.09.2012 - 1(♀) - - - - - 

Karaağaç 06.10.2012 - 3(♀) - - - - - 

Bosnaköy 13.10.2012 - 1(♀) - - - - - 

Yeniimaret 15.10.2102 - - - 1(♀) - - - 

Karaağaç 18.10.2012 1(♀) - 1(♀) - - - - 

Bosnaköy 

 

19.10.2012 1(♀) - 1(♀) - - - - 

Yeniimaret 

 

20.10.2012 - - 1(♀) - - - - 

Bosnaköy 03.07.2013 - - - - 1(♀) - - 

Karaağaç 04.07.2013 - - - - 1(♀) - - 

Karaağaç 10.07.2013 1(♀) 1(♀) 1(♀) - - - - 

Bosnaköy 14.07.2013 1(♀) - 1(♀) 1(♀) - - - 

Yeniimaret 19.07.2013 - - - - 2(♀) - - 

Karaağaç 23.07.2013 - - - - - 1(♀) 1(♀) 

Bosnaköy 27.07.2013 - 3(♀) - 1(♀) - - - 

Yeniimaret 02.08.2013 - - 2(♀) - 1(♀) - - 

Karaağaç 12.08.2013 - - - 1(♀) - - - 

Bosnaköy 20.08.2013 - 1(♀) - - - - - 

Yeniimaret 30.08.2013 1(♀) 1(♀) - - 1(♀) - 1(♀) 

Karaağaç 03.09.2013 - - 1(♀) - - - - 

 Toplam 7(♀)  14(♀) 9(♀) 4(♀) 6(♀) 1 (♀) 2(♀) 

    Toplam =  43 birey   
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4.1.5. Familya: Acaridae 

Acaridae familyasının 400‟den fazla türü bulunmaktadır. Ġdiosoma üzerinde sejugal 

çizgi bulunur. Dorsal setalar ok gibi düzdür. Genital açıklık coxa IV‟ün arasında ya da 

arkasındadır (Hughes 1976). Bu çalıĢmada Acaridae familyasına ait bir tür tespit edilmiĢtir. 

 

4.1.5.1. Cins: Tyrophagus Oudemans, 1924 

Tyrophagus öncelikle depolanmıĢ ürünlerde ve çürüyen organik materyalde bulunan 

fungivor bir akardır. Ekonomik olarak depolanmıĢ ürünlerde önemlidir. Bazı Tyrophagus 

türleri fakültatif fitofagtır ve süs bitkileri ve bazı seralarda yetiĢen ürünlere de zarar verebilir. 

Yeni Zelanda, Avusturya ve Okyanus ülkelerine yayılmıĢtır (Fan ve Zhang 2007). 

4.1.5.1.1. Tür: Tyrophagus putrescentiae Schrank, 1781 

4.1.5.1.1.1. Sinonimleri: 

Acarus putrescentiae Schrank, 1781 1912;   

Tyrophagus noxius Zachvatkin, 1941;   

Tyrophagus brauni Türk, 1957,  

Tyrophagus longior var. castellanii Hirst. 

 

4.1.5.1.1.2. Tanımı: 

Tyrophagus putrescentiae 0.2-0.5 mm uzunluğundadır, vücudu yarı saydam vücutları 

ve soluk renkte ağız parçaları ve bacakları vardır (ġekil 4.14). Erkeklerin vücut altında 2 adet 

kubbe Ģeklinde yapı bulunur. Bu türün idiosomasının boyu 280 μm, eni 194 μm olarak 

belirlenmiĢtir. T.  putrescentiae nötr bir türdür.  

4.1.5.1.1.3. Biyolojisi: 

 Kozmopolit bir akar türüdür. 30 °C‟nin üzeri sıcaklıklar ve % 85‟in üzerinde nem ile 

yaĢam döngüsünü 3 haftadan daha kısa bir sürede tamamlayabilir. Sıcaklık düĢtüğünde yaĢam 

döngüsünün uzunluğu hızla artar. Bu akar yüksek sıcaklıklara toleranslıdır.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Paula_Schrank
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ġekil 4.14. Tyrophagus  putrescentiae ergini (Anonim 2016n) 

 

4.1.5.1.1.4. Konukçuları ve YayılıĢı: 

 Asıl olarak depo zararlısı olmakla birlikte yeĢil bitkilerde de görülebilir. Tyrophagus 

türlerinin aĢırı nemli yerlerde bulunduğunu ve genellikle böcek veya diğer akar zararları 

sonrasında ortaya çıktıklarını kaydedilmektedir (Zachvatkin 1941). 

 Tyrophagus longior Gervais ile birlikte çoğunlukla “küf akarı” olarak bilinirler. T. 

putrescentiae dünyada otlaklar, mantar yetiĢtirilen alanlar, samanlıklar gibi çok geniĢ bir 

habitata yayılmıĢtır. 

 Tyrophagus putrescentiae Rusya, Çekoslovakya, Kanada ve Çin gibi birçok ülkede 

yayılım göstermiĢtir (Hughes 1976). 

 Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 6 diĢi Typrophagus putrescentiae bireyi tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 4.15). 

Çizelge 4.15. Edirne ili sebze alanlarında saptanan 2012-2013 yılları arasında saptanan 

Tyrophagus putrescentiae‟nin konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

19.07.2012 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Brassica oleracea (karalahana) 2(♀) 

30.08.2013 Yeniimaret Brassica oleracea (karalahana) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

  Toplam 6 birey 
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Ülkemizde ilk kayıt kuru incirlerde tespit edilmiĢtir. Ayrıca bu zararlı Ġzmir, Malatya, 

Elazığve Tekirdağ illerinde un ve undan mamül ürünlerde ve kuru meyvelerde saptanmıĢtır 

(Özer ve ark. 1986, Çobanoğlu 2008, Kılıç ve Toros 2000).  

Typrohagus putrescentiae‟nin Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae)‟nin 

biyolojik kontrolündeki potansiyeli araĢtırılmıĢ, en çok larva döneminde aktif olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Zararlı yönetimi programlarında depolanmıĢ tütün ürününde T. 

putrescentiae‟nin L. serricorne üzerinde predatör olduğu saptanmıĢtır (Canevari ve Rezende 

2012). DepolanmıĢ ürünlerde özellikle tütünde önemli zararlılardan biri olduğu tespit 

edilmiĢtir (Papadopoulou ve Buchelos 2003, Papadopoulou ve Athanassiou 2004). 

Typrohagus putrescentiae‟nin laboratuvar Ģartlarında Diabrotica undecinapunctata 

Howardi (Barber)‟in yumurtaları üzerinde ve L. serricorne‟nin larva ve pupaları üzerinde 

beslendiği rapor edilmiĢtir (Kumar 1997, Brust ve House 1988, Papodopoulou 2006). 

Typrohagus putrescentiae, kozmopolit bir akar türü olup; tahıllarda, depolanmıĢ 

ürünlerde, evdeki tozlarda, kuĢ ve karınca yuvalarında, yumurtaları dahil böceklerin farklı 

geliĢim aĢamalarında bulunmuĢtur (Allee ve Davis 1996, Garcia 2004, Papodopoulou 2006). 

Bu akar yağ ve protein düzeyleri yüksek olan fıstık, keten tohumu, peynir, jambon, 

yulaf, arpa ve un gibi besinlerde bulunur (Garcia 2004, Aygun ve ark. 2007, Kheradmand ve 

ark. 2007, Hubert et al. 2007). 

 

4.1.6. Familya: Tydeidae 

 Tydeidae (Acari: Prostigmata) familyası 42 cinse ait 400 den fazla türden oluĢan 

kozmopolit bir familyadır (Zhang 2003).  

Bu familya kolayca tanınmasına rağmen, karakterize edilmesi zordur. Çok küçük 

akarlardır. Erginlerin vücutları hafifçe sklerotize olabilir ve boyları 150- 500 μ arasında 

değiĢir. Palpusları dört segmentlidir. Setal sayıları, cinsler arasında farklılık gösterir. Tarsus 

segmenti üzerinde beĢ adet seta bulunur. Cheliceranın hareketli kısmı iğne benzeri ve 

serbesttir. Vücuttaki setaların yerleĢme durumu basittir (ġekil 4.15). Dorsal vücut setaları 

basit, çıplak, tüylü ya da testere Ģeklinde olabilir (Jeppson ve ark. 1975). DiĢiler ve erkekler 

benzerdir.  
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Tydeid'ler çok geniĢ bir konukçuya sahip olup, dünyanın her yerine yayılmıĢ sıkça 

karĢılaĢılan türlerdir (Kazmierski 1996). Toprakta, organik artıklarda, çim alanlarında, liken, 

mantar, alg ve çöplerde diğer taraftan ağaçların kabuk, yaprak ve meyvelerinde, saman, ot 

balyaları, depolanan ürünlerde, nadiren kuĢ ve diğer memelilerin yuvaları gibi çok çeĢitli 

ortamlarda görülebilmektedirler (Krantz and Walter 2009, Kazmierski 1998, Walter ve 

Proctor 1999). Bunun yanında kıraç yamaçlarda ve yosun kaplı kayalarda da 

bulunabilmektedirler (Kazmierski 1998). Dünyanın her yerinde her iklim koĢuluna adapte 

olabilmiĢ türleri içermekte olup, bazıları sınırlı yayılma alanlarına sahiptirler (Kazmierski 

1998). 

Tydeidae türleri büyük oranda funguslar üzerinde ve çürüyen organik artıklarda 

beslenmektedirler. Ancak böcek ve diğer akar türlerinde predatör olarak yaĢayanları da 

mevcuttur. Diğer taraftan az da olsa fitofag (bitki zararlısı), alg ve polenle beslenen türleri 

olduğu gibi, bitki zararlısı akarlara karĢı kullanılabilecek iyi bir biyolojik kontrol etmeni olan 

türler de bulunmaktadır (Jeppson ve ark. 1975, Pemberton ve Turner 1989, Hessein ve Perring 

1986, Badii ve ark. 2001). Aynı zamanda T. californicus, T. caudatus, Tydeus prateatus ve 

Lorryia spp. gibi bitkilerde zararlı olan türleri de bulunmaktadır (Zhang 2003).  

   

                      

ġekil 4.15. Tydeidae‟de setaların yerleĢim durumu dorsal görünüĢü (Baker 1965) 
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4.1.6.1. Cins: Tydeus Koch, 1835 

4.1.6.1.1. Sinonimleri: 

Tydeus Koch, 1835 Sensu Baker (Oudemans 1928, Thor 1933- in part, Meyer and Ryke1959- 

in part, Meyer and Rodrigues 1966, Baker 1965- in part Baker 1970-in part,Schruft 1972, 

Kuznetsov and Livshitz 1973 a); 

Brachytydeus Thor, 1931 Lorryia Oudemans, 1925; 

Orthotydeus Andre, 1980; 

Homoiorthotydeus Schiess, 1981. 

Tydeidae familyasına ait akar cinsidir. Bu cinsin propodosoması uzunlamasınadır, 

vücudu ince Ģeffaf çizgilerle kaplıdır. 5-6 çift genital, 4 çift paragenital, 1 çift anal ve 3 çift 

ventral setası bulunur. Tüm bacaklar silindir Ģeklinde uzundur (Naegele 1963). Gözler iki 

adettir ya da yoktur.  

  Küçük türlerdir, genellikle beyazdır ve yumuĢak vücutları vardır ve her bacak iki 

tırnak ile sonlanır.  

Bu çalıĢmada Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 34 adet diĢi Tydeus sp. bireyi 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.16). 
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Çizelge 4.16. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tydeus sp.’nin 

konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

27.07.2013 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

27.07.2013 Bosnaköy Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

27.07.2013 Bosnaköy Cucurbita pepo (kabak) 2(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

12.08.2013 Karaağaç Phaseolus vulgaris (barbunya) 1(♀) 

20.08.2013 Bosnaköy Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

20.08.2013 Bosnaköy Phaseolus vulgaris (fasulye) 2(♀) 

30.08.2013 Yeniimaret Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

30.08.2013 Yeniimaret Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

30.08.2013 Yeniimaret Vigna unguiculata (börülce) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Cucumis melo (kavun) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Phaseolus vulgaris (barbunya) 2(♀) 

03.09.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

10.09.2013 Bosnaköy Citrullus lanatus (karpuz) 1(♀) 

10.09.2013 Bosnaköy Cucumis melo (kavun) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Citrullus lanatus (karpuz) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Cucumis melo (kavun) 2(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Phaseolus vulgaris (fasulye) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Phaseolus vulgaris (barbunya) 2(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Solanum melongena (patlıcan) 1(♀) 

22.09.2013 Karaağaç Cucumis melo (kavun) 2(♀) 

22.09.2013 Karaağaç Citrullus lanatus (karpuz) 1(♀) 

30.09.2013 Bosnaköy Citrullus lanatus (karpuz) 1(♀) 

30.09.2013 Bosnaköy Cucumis melo (kavun) 2(♀) 

30.09.2013 Bosnaköy Phaseolus vulgaris (fasulye) 2(♀) 

  Toplam 34 birey 

 

4.1.6.1.2. Tydeus californicus Banks, 1904 

4.1.6.1.2.1. Sinonimleri: 

Orthotydeus Andre 1980; 

Calotydeus Oudemans 1935; 

Homoiorthotydeus Schiess 1981. 

 

4.1.6.1.2.2. Tanımı: 

Renkleri beyazımsı soluk sarı veya açık turuncudur. DiĢilerde idiosoma uzunluğu 320-

420 μm, geniĢliği 220-350 μm‟dir. Erkeklerde ise idiosoma uzunluğu 270-330 μm ve geniĢliği 
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170-240 μm‟dir. Erginlerde 4 veya 6 çift genital ve dört çift agenital seta bulunur (Kazmierski 

1998). Vücut integümenti sertleĢmiĢtir. Üzerinde çizgi Ģeklinde desenler vardır. Bu çizgiler 

propodosoma üzerinde boyuna, hysterosoma üzerinde eninedir. Bacaklarda empodial tırnaklar 

mevcut değildir. Hysterosoma ventralinde 6 çift genital kıl bulunur (Kumral 2005). 

Edirne ilinde sebze yetiĢtirilen alanlarda 8 adedi domateste olmak üzere 10 adet T. 

californicus diĢi bireyi tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.17).   

Çizelge 4.17. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan Tydeus 

californicus‟un konukçuları 

Tarih Toplanan yer Konukçu Saptanan birey 

23.07.2012 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

13.10.2012 Bosnaköy Cucurbita pepo (kabak) 1(♀) 

13.10.2012 Bosnaköy Citrullus lanatus (hıyar) 1(♀) 

18.10.2012 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

10.07.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

14.07.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

23.07.2013 Karaağaç Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

27.07.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

10.09.2013 Bosnaköy Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

15.09.2013 Yeniimaret Lycopersicon esculentum (domates) 1(♀) 

  Toplam 10 birey 

 

Ġlk çalıĢmalarda T. californicus‟un bitki zararlısı olduğu rapor edilmiĢ olup; bu 

çalıĢmaların hepsi arazide yapılan gözlemlere dayalı olduğundan; daha sonraları laboratuvar, 

sera ve tarla çalıĢmaları yapılmıĢ; bunun sonuncunda da önceleri bitki zararlısı olarak bilinen 

Tydeidae türlerinin bitki zararlısı olmadığı halde bitki yüzeyinde funguslar ve afitler gibi 

böcek türlerinin salgıladığı tatlı maddelerle beslendikleri ortaya konulmuĢtur (English-Loeb 

ve ark. 2007, Bayan 1986). Ancak bu türlerden T. caudatus ve T. californicus‟un direkt 

bitkide zarar oluĢturmamalarına rağmen ahududu, trabzon hurması ve kayısıda bulaĢıklık 

nedeni olarak görülmelerinden dolayı Yeni Zelanda da mücadele edilmesi gereken bir 

bulaĢıklık etmeni olarak görülmüĢtür ve buna yönelik önlemler alınmıĢtır (Jones ve ark. 

1996).  

Tydeidae türlerine birçok kültür bitkisinin ve orman ağaçlarının yaprak, dal, sürgün, 

kabuk altları ve meyvelerinde sıkça rastlamak mümkündür. Bunlardan T. californicus yaygın 

bir tür olup, Ġtalya‟da bağ, armut ve Ģeftali bitkilerinde görülmüĢtür (Castagnoli 1989). Yine 

bu tür Akdeniz ülkelerinde turunçgillerde yoğun olarak görülen bir türdür. Diğer taraftan 
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Portekiz‟de elma Ģeftali armut, turunçgil ve fasulyede rapor edilmiĢtir (Ferreira ve Carmona 

1994). Ayrıca Mısır‟da tatlı patates, patlıcan ve mısır bitkisinde görülmüĢtür (Rizk ve ark. 

1978). Steven ve ark. (1997) T. caudatus ve T. californicus’u kivi bitkisinde rapor etmiĢlerdir. 

4.2. Edirne Ġli Sebze Alanlarında Bulunan Fitofag ve Predatör Akar Türlerinin Dağılımı 

Edirne ili sebze alanlarında yapılan surveyler sonucunda 6 familyaya ait 14 akar türü 

tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada saptanan akar bireyinin toplam 572 akarın 436‟sı zararlı, 136‟sı 

faydalı ve nötr akarlardır. Oran olarak bakıldığında ise % 24‟ü faydalı veya nötr; % 76‟sı 

zararlı akarlara aittir (ġekil 4.16). 

  

 

 

ġekil 4.16. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan fitofag ve predatör 

akarların bulunuĢ oranı (%). 

 

AraĢtırma sırasında, zararlı akar türlerinden Tetranychidae familyasından T. urticae, 

toplam 193 birey ve % 54.67 ‟lik bulunuĢ oranı ile en yaygın görülen zararlı akar olmuĢtur 

(Çizelge 4.3) (ġekil 4.17). T. urticae‟yi 88 birey ve % 24.92 bulunuĢ oranıyla T. cinnabarinus 

ve 26 birey ve % 7.36 bulunuĢ oranıyla T. desertorum takip etmektedir. Eriophyidae 

familyasından A. lycopersici‟nin 19 birey ve % 5.38‟lik bulunuĢ oranıyla bu oranı takip ettiği 

saptanırken, Tarsonemidae familyasından T. confusus 9 birey ve % 2.55 oranında tespit 

edilmiĢtir (ġekil 4.17). 

 

436; %76 

136; %24 

Zararlı

Faydalı ve Nötr Tür
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ġekil 4.17. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan fitofag akar 

türlerinin bulunuĢ oranları (%) 

 

AraĢtırmamızda zararlı türlerin yanı sıra faydalı ve nötr türlerden Phytoseiidae 

familyasından N. californicus, 43 birey ve % 42.15 bulunuĢ oranıyla en yaygın görülen 

predatör akar olmuĢtur (Çizelge 4.14), (ġekil 4.18). N. californicus‟u 20 birey ve % 19.60 

oranla P. finitimus ve 15 birey ve % 14.70 bulunuĢ oranıyla E. finlandicus takip etmektedir. 

Tydeidae familyasından T. californicus 10 birey ve % 9.80 bulunuĢ oranıyla bu oranı takip 

ederken, Acaridae familyasından T. putrescentiae 6 birey ve % 5.88 bulunuĢ oranıyla en az 

tespit edilen tür olmuĢtur (ġekil 4.18). 

 

ġekil 4.18. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan faydalı ve nötr 

akar türlerinin bulunuĢ oranları   (%) 
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Ege bölgesi sebze bahçelerinde T. urticae, T. cinnabarinus ve T. atlanticus 

saptanmıĢtır. ÇalıĢmada ayrıca kırmızı örümcek predatörlerinden; S. longicornis (Thy., 

Thripidae), Orius spp. (Hem., Anthocoridae), T. vigintiduopunctata, H. Reppensis, S. 

rubromaculatus, Scymnus spp., P. erythrocephala  ve D.  punctulatus (Fn.) (Hem., Miridae)‟ 

da tespit edilmiĢtir (Öngören ve ark.1972) Antalya ili sebze alanlarında yapılan çalıĢmada ise 

Phytoseiidae familyasından A. potentillae, A. stipulatus, A. umbraticus, A. barkeri, A.  

rhenanus, P. finitimus, T. tiliae olmak üzere 7 tür saptanmıĢ, bu türlerden A. barkeri ve A. 

rhenanus‟u ülkemizde ilk kez tespit edilmiĢ, türlerin taksonomileri ve yayılıĢları açıklanmıĢtır 

(Çobanoğlu 1989). 

Hıncal ve ark. (2002), P. ubiquitis’i A. lycopersici‟nin predatörü olarak saptamıĢlardır. 

 

4.3. Edirne Ġli Sebze Alanlarında Bulunan Fitofag ve Predatör Akar Türlerinin 

Konukçularına Göre Dağılımı 

AraĢtırma sonucunda sebzelerde en fazla Tetranychus türleri tespit edilmiĢtir. T. 

urticae en çok fasulye bitkisinde görülmüĢtür ( 51 ♀; 1 ♂). Bunu sırasıyla domates (34 ♀) ve 

patlıcan (30 ♀) takip etmiĢtir.  

AraĢtırmalar sonucunda sebzelere göre akar dağılımları ve toplanılan tüm akar 

türlerinin konukçu dizlileri çizelge 4.18‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.18. Edirne ili sebze alanlarında 2012-2013 yılları arasında saptanan akarların  konukçulara göre sayıları 

                                                                                   Konukçu Bitkiler 

Cins ve Türler Fasulye Domates Kabak Börülce Kavun Balkabağı Karpuz Patlıcan Karalahana Bamya Barbunya Hıyar 

Tetranychus sp 9 (♀) 6(♀) 17(♀) 11(♀) 5(♀) 1(♀) 10(♀) 7(♀) 4(♀) 3(♀) 10(♀) - 

Tetanychus urticae 51(♀),1 (♂) 34(♀) 18(♀) 16(♀) 14(♀) 3(♀) 16(♀) 30(♀) 4(♀) 1(♀) 5(♀) - 

Tetranychus cinnabarinus 16(♀) 11(♀) 17(♀) 8(♀),1(♂) - 2(♀) 5(♀) 11(♀) - 5(♀),1(♂) 8(♀) 3(♀) 

Tetranychus desertorum 2(♀),1(♂) 1(♀) 1(♀) 20(♀) - - - - - 1(♀) - - 

Tetranychus neocaledonicus - 9(♀) - - - - - - - - - - 

Tetranychus atlanticus - - - - - - - - 1(♀) - - 1(♀) 

Tetranychus evansi 1(♀) 1(♀) 1(♀) 1(♀) - - - 2(♀) - - - - 

Aculops lycopersici - 19(♀) - - - - - - - - - - 

Tarsonemus confusus - 9(♀) - - - - - - - - - - 

Phytoseius finitimus 1(♀) - 4(♀) 2(♀) - - 1(♀) 12(♀) - - - - 

Euseius finlandicus 3(♀) 7(♀) - 1(♀) - - 2(♀) 2(♀) - - - - 

Amblyseius barkeri 3(♀) 2(♀) 1(♀) 2(♀) - - - - - - - - 

Neoseiulus californicus 7(♀) 9(♀) 14(♀) 1(♀) - - 6(♀) 4(♀) - - 2(♀) - 

Tyrophagus putrescentiae - 2(♀) - 1(♀) - - - - 3(♀) - - - 

Tydeus sp. 6(♀) 1(♀) 4(♀) 4(♀) 8(♀) - 4(♀) 2(♀) - - 5(♀) - 

Tydeus californicus - 8(♀) 1(♀) - - - - - - - - 1(♀) 

Toplam 99(♀),1(♂) 119(♀) 78(♀) 67(♀),1(♂) 27(♀) 6(♀) 44(♀) 70(♀) 12(♀) 10(♀),1(♂) 30(♀) 5(♀) 

Toplam Akar Sayısı:          569(♀),3(♂)   
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Yapılan çalıĢmalar sonucunda 572 adet akar tespit edilmiĢtir. Bunun 29 adedi faydalı 

ve nötr, 90 adedi zararlı olmak üzere toplam 119 adedi domateste; 20 adedi faydalı ve nötr, 82 

adedi zararlı olmak üzere toplam 101 adedi fasulyede tespit edilmiĢtir. Balkabağı ve bamyada 

yararlı ve nötr türlere rastlanılmamasına rağmen bu sebzelerde sırasıyla 6 ve 11 adet zararlı 

tür tespit edilmiĢtir. Biberde ise akar bulunamamıĢtır. Faydalı ve nötr akarların da zararlı akar 

türlerinin de  en fazla tespit edildiği sebze domatestir (ġekil 4.19). 

 

 

ġekil 4.19. Edirne ili sebze alanlarında saptanan akarların konukçu üzerinde dağılım oranları 

(%) 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda T. urticae, ve T. cinnabarinus ġanlıurfa, Aydın, 

Antalya, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Ġzmir, Manisa ve Muğla illerinde börülce, patlıcan, 

havuç, bamya, domates ve marulda, T. atlanticus, aynı illerde fasulye, börülce domates ve 

kabakta tespit edilmiĢtir. (Sullıvan ve Öcal 2006, Can ve Çobanoğlu 2004, Çakmak ve 

BaĢpınar 1997, Çıkman ve ark. 1996). Adana, Antalya ve KahramanmaraĢ‟da fasulye 

yetiĢtirilen alanlarda yapılan survey çalıĢmalarında T. cinnabarinus tespit edilmiĢtir (YabaĢ ve 

Ulubilir 1993). 

Tokat ilinde hıyar, biber ve domates üzerinde Tetranychidae familyasından T.  urticae, 

Tarsonemidae familyasından T. confusus, T. waitei ve T. lobusus domates, hıyar, biber ve bu 

sebzelerin ekim alanlarında bulunan köpek üzümü, tarla sarmaĢığı ve sirken gibi bazı yabancı 

otlarda belirlenmiĢtir. Tydeidae familyasından Tydeus californicus, Tydeus sp. ve 

Homeopronematus sp. hıyar, biber, domates üzerinde belirlenmiĢtir. Acaridae familyasından. 
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Tyrophagus putrescentiae köpek üzümü, domates, hıyar, biber ve serçe dilinden elde 

edilmiĢtir. Rhizoglyphus sp. ise domates bitkisinden toplanmıĢtır (Yanar ve TokkamıĢ 2011).  

Ġzmir‟de, Antalya‟da ve Tokat‟ta yapılan çalıĢmalarda domates‟te A. Iycopersici‟nin 

zarar oluĢturduğu belirlenmiĢtir (YaĢarakıncı ve Hıncal 1997, Madanlar ve Öncüer 1994, Can 

ve Çobanoğlu 2004).  

Aculops lycopersici‟nin 2001 yılında Tokat‟ta zarar oluĢturduğunu ve o yıl domates 

ekim alanlarında % 90‟a varan oranlarda zarar oluĢturduğunu belirlenmiĢtir (Yanar ve ark. 

2008). 

Antalya ve Edirne illerinde ateĢ dikeni, dut ve narenciye üzerinde Tarsonemidae 

familyasına bağlı üç farklı tür T. waitei, T. confusus ve P. latus tespit edilmiĢtir. Bunun yanı 

sıra süs ve sera bitkilerinde bulunduğu, 50‟ye yakın kültür bitkisi üzerinde zarar oluĢturduğu 

ve dünya çapında yaygın bir tür olduğu belirtilmiĢtir (Çobanoğlu 1995). P. latus‟un Adana 

(Balcalı)‟da popülasyon geliĢmesinin en iyi biber ve patlıcanda olduğu, domateste ise fazla 

geliĢmediği tespit edilmiĢtir (Vatansever ve Ulusoy 2002). 

Rhizoglyphus echinopus Birecik‟te sarımsak ve soğanda, T. longior baklada tespit 

edilmiĢtir (Çıkman ve ark. 1996).  

Daha önceki yapılan çalıĢmalarda T. californicus‟un meyve ve sebze alanlarından 

yaygın olarak örneklendiği görülmektedir (Kasap ve Çobanoğlu 2007, Kumral ve Kovancı 

2004, Yanar ve Ecevit 2004).  

Ġzmirde örtüaltı yetiĢtiricilikte marul ve biberde predatör akar P. ubiquitus‟u domates, 

hıyar ve biberde (Can ve Çobanoğlu 2004), Antalya ilinde P.  ubiquitus‟u patlıcan da açık 

alanda ve örtü altında kavunda kayıt etmiĢlerdir (Can ve Çobanoğlu 2010). 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Edirne ili merkezinde 2012-2013 yılları arasında sebze yetiĢtirilen alanlarda yapılan 

araĢtırmalar sonucunda  5 familyaya ait 13 sebze türü incelenmiĢ ve bu türlerin 12 tanesinin 

akarla bulaĢık olduğu, biberin ise temiz olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sebzelerden 299 adet 

örnek toplanmıĢ ve bunlardan 167 adedinin, % 55,86‟sının akarlarla bulaĢık olduğu 

görülmüĢtür.  

Edirne ilinde yapılan bu çalıĢmada Tetranychidae, Eriophyidae ve Tarsonemidae 

familyalarına ait zararlı türler; Phytoseiidae, Acaridae ve Tydeidae familyalarına ait ise 

faydalı ve nötr türler tespit edilmiĢtir. En fazla bulunan zararlı akar 193 adet ve % 54.67 

bulunuĢ oranı ile Tetranychidae familyasına bağlı T. urticae; en fazla bulunan predatör akar 

ise 43 birey ve % 42.15 bulunuĢ oranı ile Phytoseiidae familyasına bağlı N. californicus‟tur.  

Bu çalıĢmada toplam 572 adet akar tespit edilmiĢtir. Bu akarların 569 adedi diĢi, 3 

adedi erkektir. Görüldüğü üzere diĢi popülasyonu erkek popülasyonundan çok daha fazladır.  

Surveyler sonucunda 436 adet zararlı akar türü tespit edilmiĢtir. Bu türlerden, 408 

adeti Tetranychidae familyasına ait olmak üzere tür düzeyinde incelemesi yapılamayan 83 

adet Tetranychus sp., 193 adeti  Tetranychus  urticae‟ye, 88 adeti Tetranychus cinnabarinus’a 

aittir. 

Tespit edilen akarların 136 adeti ise faydalı ve nötr akar türleridir. Bu türlerden 86 

adeti Phytoseiidae familyasına ait olmak üzere 8 adedi Amblyseius barkeri, 43 adedi 

Neoseiulus californicus, 15 adeti Euseius finlandicus ve 20 adeti Phytoseius finitimus‟a aittir. 

ÇalıĢmada incelenen 13 sebze türünün üzerindeki akar dağılımı ve yoğunlukları 

incelendiğinde, akarların en çok tercih ettiği konukçuların sırasıyla domates ve fasulye olduğu 

saptanmıĢtır. 

Bu çalıĢma ile Edirne ilindeki sebzeler üzerinde bulunan zararlı ve faydalı akar faunası 

tespit edilmiĢ olup hangi sebzelerde hangi akar türlerinin bulunduğu saptanmıĢtır. Sebzelerde 

zararlı olan akarların ekonomik öneme sahip ürünlerde zarar yapması, bitkiler üzerinde 

doğrudan beslenebilmeleri ayrıca virüs vektörü de olmaları nedeniyle sebze zararlıları olarak 

çok önemlidir.  
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Sebzelerde azımsanmayacak oranda predatör akarların da varlığı dikkat çekicidir. 

Ancak ülkemizde Zararlı akarlarla mücadele edebilmek için kültürel, fiziksel, biyolojik ve 

kimyasal önlemler  entegre edilerek kullanılmalıdır. Fazla kimyasal kullanımı hem bitkilerde 

fitotoksik etki yaratması, hem de predatör akarların populasyonlarında azalmaya ya da 

tamamen yok olması sebebiyle fazla tercih edilmemelidir. Predatör akar salınımları sıklıkla 

yapılarak hem zararlı populasyon baskı altına alınabilir hem de doğal denge korunmuĢ olur. 

Ancak, ülkemizde bu konuda fazla ilerleme sağlanamamıĢtır. Her ne kadar kitle üretim ve 

etkinlik çalıĢmaları yapılsa da, ticari boyutta bir yetiĢtiricilik ve pratiğe aktarılmıĢ bir 

uygulama söz konusu değildir. Biyolojik mücadele de kullanılacak predatörler yurt dıĢından 

getirtildiğinden, mücadele masrafları yükselmektedir. Böyle bir durum ile karĢılaĢan üretici 

ise, uygulaması daha kolay ve ucuz olan kimyasal mücadeleyi biyolojik mücadeleye tercih 

etmektedir. Ülkemiz üreticisinin predatör akar kullanımını tercih etmesini sağlamak için, 

phytoseiid akarların ticari üretimi yapılarak onların kolayca temini sağlanmalıdır. Bu nedenle 

ülkemizde bu konu ile ilgili çalıĢmalara bir an önce baĢlanmalı ve gerekli önlemler vakit 

kaybetmeden alınmalıdır. 

Akarlarla mücadelede, kimyasal ilaç kullanımından kaçınılmalı eğer kullanılıyorsa da 

kullanılan ilaçların çevreci olmasına, doğal düĢmanlara etkilerinin bulunmaması vb. 

özelliklerine dikkat edilmelidir. 
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