
HIYAR VE DOMATESTE 

MİLDİYÖ 

Tanımı ve Zarar Şekli 

Hıyar ve Domateste Mildiyö; Bitki 

yaprakları üzerinde önce küçük, soluk 

yeşil veya sarımsı lekeler halinde belirir. 

Hastalık ilerledikçe bu lekeler koyulaşır, 

yaprağın alt yüzünde bu lekelerin tam 

altında gri veya meşke renginde bir küf 

oluşur. Hastalanan yapraklar sararır 

sonra kahverengine dönüşür, sonuçta 

bitki tamamen ölür. 

İlimizin rutubetli 

oluşu sebebiyle 

de önemli ürün 

kayıplarına 

neden olur. 
 

 

 

Midiyöye Yakalanmış Bir Hıyar Tarlası 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER 

Sık tohum ekimi yapmamak, 

tarlada veya serada sürekli çapa yaparak, 

yabancı otların ortadan kaldırılması, 

hastalıklı bitkilerin toplanıp seradan 

uzaklaştırılması veya derin bir çukura 

gömülmesi gibi bir takım bakım 

işlerinin yapılmasına dikkat edilmelidir. 

Bitkilerde ilk mildiyö belirtileri 

görülür görülmez İl ve İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüklerine 

başvurularak uygulamalarla ilgili 

gerekli bilgiler alınmalıdır. 

 
 

DANABURNU (KESEĞEN) 

 

TANIMI VE ZARAR ŞEKLİ 

 

İlkbaharda bilhassa NİSAN- 

MAYIS-HAZİRAN aylarında 

fidelik ve sebze bahçelerinde 

geniş tahribat yapan 

DANABURNU’nu (Keseğen) 

tanımayan bahçe sahibi yoktur. 

DANABURNU (Keseğen) 

zararlısı toprak içinde galeri açarak 

ilerlerken her türlü bitkinin 

köklerini ve yumrularını yerler, 

yeni dikilen sebze fidelerini kesmek 

sureti ile zarar yapar. 

BİR DEKAR YER İÇİN: 8-10 kg 

kepek naylon örtü veya düz beton 

üzerine serilerek su ile karıştırılıp 

nemlendirilir. Nemlendirilen 

kepeğe 500 gr toz şeker serpilerek 

kürekle iyice karıştırılır. Tavsiye 

edilen ilaçlardan birinin ilavesinden 

sonra azar azar su katılarak 

karıştırılıp zehirli yem elde edilir. 
 

Danaburnu Ergin ve Larvası 



1 Dekar Alan İçin Kullanılacak 

Hazır Yem İçin İLAÇ+KEPEK+ŞEKER 

Karışımı 

CHLORPYRİFOS ETHYL %25 WP 

10 kg kepek 
+ 

400 gr ilaç 

+ 

500 gr şeker 

 

Hazırladığımız zehirli yem bahçe 

akşamüstü sulandıktan sonra lastik 

eldivenle 1 dekara 8-10 kg zehirli yem 

düşecek şekilde, öbek öbek toprak 

üstüne bırakılır. 

Kepekli yem kullanırken bitkilerin 

üzerine gelmemesine ve sebze kök 

boğazına değmemesine dikkat 

edilmelidir. 
 

Danaburnu Ergini 

YAPRAK BİTLERİ 

Bitki özsuyunu emmek suretiyle 
zarar yaparak, yaprakların içe doğru 
kıvrılmasına neden olurlar. 

 Kimyasal Mücadele: Bitkilerde 

yaprak biti görüldüğünde ve yapılan 

takipler sonucunda kimyasal mücadele 

yapılması gerektiğine karar verildiğinde 

çiftçilerimizin mutlaka İl ve İlçe Gıda 

Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüklerimize danışmaları 
gerekmektedir. 

 

Yaprak Biti 

Detaylı Bilgi için İl ve İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüklerimize Başvurunuz. 
 

 

 

T.C. 

ŞIRNAK VALİLİĞİ 

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

ÖNEMLİ SEBZE HASTALIK 

VE ZARARLILARI İLE 

MÜCADELE 
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