


Biyolojik Mücadele 

Genel olarak bitki hastalık ve zararlılarıyla, zamanında ve doğru mücadele 

yapılmadığında,  

ürün kaybının yaklaşık % 30-35 olduğu bilinmektedir.  

Bu kaybı önlemek için en fazla kullanılan yöntemler arasında, kimyasal 

mücadele gelmektedir. Ancak, bilinçsizce pestisit uygulandığında, tarım 

ilaçları sadece zararlıları değil, ekosistemdeki zararlıların populasyonlarını 

kısmen baskı altında tutan faydalı böcekleri de doğrudan ve dolaylı olarak 

etkileyebilmektedir. Böylece doğal denge bozulmakta, tür çeşitliliği azalmakta, 

daha önceden problem olmayan potansiyel zararlılar sorun olmakta ve bu 

zararlılara karşı ek ilaçlamalar yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 



Biyolojik mücadele; zararlı, hastalık ve yabancı otların, yaptığı zararları durdurmak veya 

azaltmak için, diğer canlıların yardımı ile, bunların doğal düşmanlarının doğada 

Arttırılması ve ekonomik zarar eşiğinin altında tutulmasıdır. Bir diğer deyişle; zararlı 

böceklerin doğada mevcut doğal düşmanlarının yardımıyla ekonomik zarar düzeyinin 

altında tutulması işlemine biyolojik mücadele denilmektedir.  

Biyolojik mücadelede hedef ilaçlı mücadelede olduğu gibi, zararlıları tümüyle yok etmek 

değil, doğal dengeyi koruyucu, onarıcı ve destekleyici önlemler almaktır. Bu mücadele 

şeklinde, zararlı yoğunluğu ekonomik zarar düzeyinin altında tutulmakta, böylece söz 

konusu zararlıların doğal düşmanlarının doğada sürekliliğinin sağlanması hedef  

alınmaktadır. 

Biyolojik mücadele çalışmalarında birçok canlı grubundan yararlanılmaktadır. Bunlardan 

başlıcaları böcekler, akarlar, örümcekler, kuşlar ve bakteri, virüs, fungus gibi hastalık 

etmenleridir. 



Biyolojik mücadelede etkili olan doğal düşmanlar predatörler, parazitoitler ve 

patojenler olarak üç ana grupta toplanmıştır. 
 

1. Predatörler: Hayatı boyunca serbest olarak yaşayan, avını yiyerek veya 

vücut sıvısını emerek öldüren, çoğunlukla avından büyük boyda olan ve 

gelişmesini tamamlayabilmesi için birden fazla ava ihtiyacı olan faydalı 

böceklerdir. 
 

2. Parazitoitler: Yumurtalarını diğer bir böceğin ergin ya da ergin öncesi 

dönemleri dediğimiz yumurta, larva ve pupa gibi gelişme dönemleri içine 

veya üzerine bırakarak gelişmesini tamamlayıp, konukçusunu öldüren ve 

ergin oluncaya kadar, yalnız bir tek konukçuya ihtiyaç gösteren faydalı 

böceklerdir. Parazitoitler genellikle arı grubundan faydalılardır. 
 

3. Patojenler: Konukçularını hastalandırarak öldüren organizmalardır. Yine 

diğer canlılarda olduğu gibi funguslar, bakteriler, virüsler ve nematodlar gibi 

hastalık yapan etmenlerdir.  



1. Doğadaki Mevcut Doğal Düşmanların Korunması ve Desteklenmesi 

Biyolojik mücadele çalışmalarında öncelikli amacımız bahçelerimizdeki faydalı 

böcekleri korumak ve etkinliklerini arttırmaktır.  Bahçelerimizdeki mevcut doğal 

düşmanları tanımalı, zararlılara karşı ilaçlama yapmak gerektiğinde bu 

faydalılara etkisi az ilaçları seçmeli, doğal düşmanlara daha iyi bir yaşam 

ortamı sağlamak amacıyla bahçe kenarlarındaki çalı ve yabancı otları 

korumalı, yakmamalı ve ilaçlamamalıyız. 
 

2. Doğal Düşmanların Çoğaltılarak Salınması 

Eğer zararlımızın doğada etkili bir doğal düşmanı yoksa veya zararlının sorun 

olduğu dönemde yeterli yoğunlukta bulunmuyorsa, bu durumda doğal 

düşman çoğaltılarak uygun zamanda ve yeterli sayıda salınmalıdır.  
 

3. Doğal Düşman İthali 

Yeni bulaşan bir zararlının bulaştığı yerde doğal düşmanları yoksa veya yetersiz 

kalıyorsa, yurt dışında var olan etkili bir doğal düşmanı getirtilerek zararlının 

biyolojik mücadelesinde kullanılmalıdır.  



Biyolojik mücadele uygulamalarını olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörleri 

ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

1. Zararlı ve hastalıklara karşı kullanılan zirai ilaçlar: Zararlılara karşı kullanılan 

ilaçların birçoğu faydalı böceklere çok zehirlidir.  

2. İklim: Bazı doğal düşmanların çoğalabilmeleri ve etkinliklerini sürdürebilmeleri 

için iklim uygun olmamaktadır. 

3. Karıncalar: Karıncalar, yaprak bitleri ve kabuklu bitler gibi zararlıların 

salgıladıkları tatlımsı maddelerle beslendiklerinden bu zararlıları doğal 

düşmanlarından korurlar.  

4. Toz: Parazitoit ve predatör böceklerin etkinliklerini azaltıcı etki yapmaktadır. 

5. Ergin gıdası: Birçok faydalı böceğin erginlerinin beslenebilmesi ve 

çoğalabilmesi için nektar, polen, balözü v.b. maddelere ihtiyacı vardır 



Biyolojik mücadelenin, çok yıllık bir kültür bitkisi olan zeytin bahçeleri gibi 

ekosistemlerde başarı oranı yüksek ve sürekliliği daha uzundur.  

Zeytin alanlarında çok sayıda zararlı ve hastalık etmeni bulunmasına rağmen, 

bunlardan çok azı ürün kayıplarına neden olmaktadır. 

Yapılmakta olan bilinçsiz ilaçlamaların çevreye ve doğal dengeye olan 

olumsuz etkileri, zararlıların zamanla ilaçlara karşı direnç kazanmaları gibi 

nedenlerle ekonomik önemde ürün kaybı oluşturan zararlıların sayısı gün 

geçtikçe artmaktadır. 

İlaçların olumsuz etkilerini en aza indirmek, daha sağlıklı ve kaliteli ürün elde 

edebilmek için, uygun zamanda, uygun ilaçla, uygun ilaçlama metoduyla son 

çare olarak ilaçlı mücadeleye başvurulmalıdır. 

Zeytin bahçelerinde görülen önemli bazı zararlıların doğal düşmanları aşağıda 

verilmiştir. 



1. Zeytin Güvesi (Prays oleae bern.);(Lepidoptera: plutellidae) 
 

Zeytin güvesinin birçok doğal düşmanı saptanmıştır. Ancak, zararlıyı baskı 

altında tutabilecek kadar etkili değildir.  Ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

şunlardır. 
 

Parazitoitler   

Ageniaspis fuscicollis   ageniaspis fuscicollis daim.  

Bracon variegator spinole  chelonus cingulipes niez. 

Chelonella depressa thom.  Chelonus oculator panz.  

E. Flabelletus fons.   E.Steffanive  

Oomyzus sempronius  erd.  Gelis areator panz.  

Lissonata proxima fons.  Scambus elegans L.   
 

Avcı Böcekler   

Chrysoperla carnea steph. (Neuroptera :chrysopidae) 



2. Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae (Colv.);(Homoptera: Diaspidae) 
 

Zararlının doğal düşmanları, zararlı populasyonunu sınırlayıcı öneme sahiptir  

Özellikle ilk döle ait ergin dişi ve ikinci döle ait larvalar üzerinde oldukça 

etkilidirler. 

Bu yüzden zararlıya karşı yapılacak mücadelede önce parazitlenme durumunu 

saptamak, gerekiyorsa ilaçlı mücadeleye karar vermek yoluna gidilmelidir . 

Eğer % 50’ den fazla parazitlenme söz konusu ise ilk döle karşı kimyasal 

mücadeleden vazgeçilmelidir.  Ülkemizde saptanan doğal düşmanları 

şunlardır. 
 

Parazitoitler  

Aphytis maculicornis (Masi)     
 

Avcı Böcekler 

Chilocorus bipustulatus (L.)  Exochomus quadripustulatus (L.) Rhyzobius sp..  



3. Zeytin Karakoşnili (Saissetia oleae olivier);(homoptera:coccidae) 
 

Zeytin karakoşnili’nin doğal düşmanları, çok fazla ve etkili olup, ülkemizin tüm 

bölgelerinde rastlamak mümkündür . 

Bunlar, kimyasal mücadele yapılmayan bahçelerde, zararlıyı baskı altında 

tutabilecek yoğunlukta bulunmaktadır. 

Mevsim başında yapılacak kontrollerde, parazitlenmenin % 50’nin üzerinde 

olduğu bahçelerde, söz konusu zararlıya karşı ilaçlama yapılmamalıdır. 

Çanakkale ve Balıkesir’de yapılan çalışmalarda, metaphycus spp’nin 

ilaçlama yapılmayan bahçelerde zararlıyı baskı altına alabileceği 

belirlenmiştir Ülkemizde aşağıdaki doğal düşmanlar saptanmıştır. 
 

Parazitoitler 

Scutellista cyanea motsch.   

   

Avcı Böcekler 

Chilocorus bipustulatus (L.)   Scymnus apetzi (muls.)     

Chrysoperla carnea steph.                     



4. Zeytin Pamuklu Biti (Euphyllura olivina Costa.);(Homoptera: Psyllidae)  

Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları şunlardır. 
 

Parazitoitler 

Aphytis spp.        

Psyllaephagus euphyllurae Silv.    
 

Avcı Böcekler 

Chilocorus bipustulatus (L.)      

Cybocephalus fodori (E.Y.)      

Phroscymnus pharoides Marsh.     

Anthocoris nemoralis Fabr.     

Orius niger (Wollf)      



5. Zeytin Pamuklu Koşnili (philippia oleae costa);(Homoptera:aphalaridae) 

Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları şunlardır. 
 

Parazitoitler 

Psyllaophagus euphyllurae silv.     

Microterys masii silv.  
    

Avcı Böcekler 

Chilocorus bipustulatus (L.)      

Exochomus quadripustulatus (l.)     

Deraeocoris delogrongei (put.)     



6. Zeytin Sineği  (Bactrocera oleae (Gmel.);(Diptera:Tephritidae) 

 

Ülkemizde zeytin sineğinin çeşitli doğal düşmanları saptanmıştır. Özellikle 

yaağlık çeşitlerde ilaçlama zorunlu ise, doğal dengeye daha az zararlı olan 

ilaçlar seçilmelidir Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları şunlardır. 

 

Doğal Düşmanları  

Aprostocetus epicharmus Walk. (Hym.:Chalcididae) 

Eurytoma parvula (Thom.)  (Hym.:Eurytomidae) 

Eupelmus urozonus Dalm.  (Hym.:Eupelmidae) 

Opius (Psyttalia) concolor  Szelp.  (Hym.: Braconidae) 

 

Zeytin sineğinin parazitoiti Opius (Psyttalia) concolor, dünyada başta ABD 

olmak üzere bazı ülkelerde kitle halinde üretilerek, zeytin bahçelerine 

salınmak suretiyle biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. 

Ülkemizde ise Ege Bölgesi’nde Bornova Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitüsü’nde üretimi yapılmakta ve salım çalışmaları yürütülmektedir. 



7. Zeytin Çiçek Sapsokanı Calocoris trivialis Costa); (Heteroptera: Miridae) 
 

Zararlının Marmara bölgesinde saptanan doğal düşmanları önem sırasına 

göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

 

Parazitoitler 

Aphytis maculicornis (Masi)  (Hym.: Aphelinidae) 
 

Avcı Böcekler 

Asilus sp.   (Dip.:Asilidae) 

Chilocorus bipustulatus (L.)  (Col.: Coccinellidae) 

Exochomus quadripustulatus (L.)  (Col.: Coccinellidae) 

Scymnus apetzi (Muls.)   (Col.: Coccinellidae) 

Typhlodromus (Ambyliseius) sp.  (Acarina:Phytoseiidae) 

 

Akdeniz bölgesinde Aphytis sp. asalağı ile C. fodoii, C. bipustulatus, E. 

quadripustulatus avcı böcekleri saptanmıştır. 



8. Zeytinde Filizkıran (Phloeotribus scarabaeoides 

Bern.);(Coleoptera:Scolytidae) 
 

Parazitoitler 

Cheiropachus quadrum F. (Hym.:Pteromalidae) 

Metacolus unifasciatus Först. (Hym.:Pteromalidae) 

Rhaphitelus maculatus Walk.  (Hym.:Pteromalidae) 

Ecphylus sp.   (Hym.:Braconidae) 

Cerocephala eccoptogastri Först.(Hym.:Pteromalidae) 

Heydenia pretiosa Först.  (Hym.:Pteromalidae) 

 

Avcı Böcekler 

Nemosoma elongatum L. (Col.:Ostimidae) 

Denops albofasciatus (Charp.) (Col.:Cleridae) 

Opilo taeniatus Kol.  (Col.:Cleridae) 

Campyloneura virgula (H.-S.) (Het.:Miridae)  

Myrmecoris gracilis (J.Sahlb.) (Het.:Miridae)  



9. Zeytin Kırlangıç Böcekleri (Agalmatium spp.); (Homoptera:ıssidae) 
 

Parazitoitler 

Telenomus homopterae  (hym.:Scelionidae) 

T.Punctigaster    (hym.:Scelionidae) 

Scelio fulgidus  
 

10. Zeytinde Ağaç Sarıkurdu (Zeuzera pyrina L.));( Lepidoptera: cossidae) 
 

Parazitoitler 

Elachertus sp.   (Hym.:Eulophidae) 

Avcı böcekler 

Denops  albofasciatus (charp.) (Col.:Cleridae) 
 

11.Zeytin Tripsi (Liothrips oleae costa); (thysanoptera :phloeothripidae) 
 

Avcı Böcekler 

Anthocoris nemorolis fabr. (Het.:Anthocoridae) 



Sonuç Olarak 

  

Gerek kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, gerekse bunların çevreye olan 

olumsuz etkilerinin giderilmesi bakımından, kimyasal mücadelenin alternatifi 

olan biyolojik mücadele uygulamalarının hızla yaygınlaştırılması için gereken 

önem verilmeli ve daha çok destek ayrılmalıdır. 



Chelonus oculator Scymnus apetzi Larvası Scymnus apetzi Ergini 

Chrysoperla carnea Cybocephalus fodori minor Metaphycus flavus  



Chilocorus bipustulatus  Metaphycus spp Orius niger  

Anthocoris nemoralis Aphytis melinus 



 

 

Resim 175. Typhlodromus spp.  
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Elasmus spp. 

Allothrombium spp. Campyloneura virgula  Eupelmus urozonus  

Opius concolor  Zaglyptus multicolor  



  

Apanteles spp. 

Exochomus quadripustulatus 

Rhaphitelus maculatus  Myrmecoris gracilis  

Psyllaephagus spp. 



Rhyzobius spp.  

Propylea quatuordecimpunctata 




