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Laboratuvar Koşullarında Tetranychus urticae Koch ve Avcı Akar Phytoseiulus persimilis 

Athias-Henriot 'e Bazı Pestisitlerin Etkilerinin İncelenmesi 
 

Effects of Some Pesticides on Tetranychus urticae and Predatory Mite Phytoseiulus persimilis 

in Laboratory Conditions  

 
Mustafa Hakan BALCI1a   Mehmet Ali İNANICI1b   Recep AY1* 

Öz 

İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae Koch örtüaltı sebzelerinde, süs bitkilerinde ve birçok meyvede 

anahtar zararlıdır. Üreticiler bu türü kontrol etmede genelikle kimyasal svaşımı tercih etmektedirler. Ancak bu tür 

sahip olduğu biyolojik özelikleri nedeniyle birçok ilaca direnç geliştimektedir. Bu nedenle bu türün kontrolünde 

biyolojik savaş veya entegre savaşım yöntemi önerilmektedir. Bu çalışmada bazı pestisitlerin Tetranychus urticae 

ve Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 'e etkileri incelenmiştir. Çalışmada etoxazole, bifenthrin, cyromazine ve 

acequinocyl aktif maddelerine sahip ilaçlar kullanılmıştır. İlaçlar her iki akar türüne de tarla uygulama dozunda 

larva ve ergin dönemlerine petri kabı-ilaçlama kulesi yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen verilerden 

yararlanarak ilaçların etkisi Abbott formülüne göre hesaplanmıştır. Farklı aktif maddeye sahip ilaçların T. urticae 

ve P. persimilis’e karşı etkileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bifenthrin ve acequinocyl T. urticae 

ve P. persimilis’in her iki dönemine de  %90–100 arasında etki göstermiştir. Etoxazole ve cyromazine ise P. 

persimilis''nin her iki döneminde %90' ın üzerinde ölüm meydana getirmiştir. Etoxazole uygulanan T. urticae 

larvalarında %100 oranında ölüm gözlenirken, T. urticae'nin her iki döneminde de cyromazine'in önemli bir etkisi 

olmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, yan etki, cyromazine, etoxazole, bifenthrin, acequinocyl 

Abstract 

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch is key pest in greenhouse vegetables, ornamental plants 

and many fruits. Farmers generally prefer chemical control to suppress this species. However, due to its biological 

properties, resistance to many pesticides develops For this reason, biological control or integrated control method 

are recommended for suppress of this species. In this study, the effects of some pesticides against Tetranychus 

urticae and Phytoseiulus persimilis was investigated. Pesticides having active ingredients such as etoxazole, 

bifenthrin, cyromazine, acequinocyl were used. Recomended dosages of all pesticides were applied to larvae and 

adult of both mite species by petri dish spray tower method. According to the mortality data, the effect of the 

pesticides was calculated using the Abbott formula. Effect of the pesticides having various active agents on T. 

urticae and P. persimilis were compared regarding their efficiency. According to the results, bifenthrin and 

acequinocyl showed efficiency between 90-100% on both life stages of T. urticae and P. persimilis. Etoxazole and 

cyromazine caused more than 90% in both life stages of P. persimilis to die. While 100% mortality was observed 

in T. urticae larvae treated with etoxazole, cyromazine had no significant effect on both stages of T. urticae. 
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Extendend Summary 

Tetranychus urticae is one of the most important pests in many agricultural production areas (Helle 

and Sabelis, 1985;  Duchovskienė et al., 2009). Common methods for controlling this pest are cultural, 

chemical and biological methods (Powell and Lindquist, 1997; Bethke et al., 2001; Attia et al., 2013). Chemical 

applications are still the most extensively used method for this pest, but these chemicals can be side effect to 

the environment, crops and human (Nicastro et al., 2010; Meyer et al., 2009; Marsaro Júnior et al., 2012; Maciel 

et al., 2019). T. urticae develops resistance to pesticides because of repeated and non-selective pesticide 

applications; hence its outbreaks are seen often (Helle and Sabelis, 1985;  Duchovskienė et al., 2009). 

Biological and chemical control methods are two important parts of integrated pest management, so the use of 

pesticides must be combine with other control methods. Most insecticides with different chemical classes have 

a broad mechanism of action, hence they affect the predator as well as the prey (Croft, 1990; Talebi et al., 

2008). Phytoseiulus persimilis is one of the most important phytoseid species known to be a very effective 

biological control agent to many mite species (Helle and Sabelis, 1985; Alipour et al., 2016; Maleknia et al., 

2016; Fathipour et al., 2017).  P. persimilis is known as the key predaor mite to control against to T. urticae 

which causes damage in many agricultural crops (Helle and Sabelis, 1985; Duso et al., 2008). This species has 

a type 1 lifestyle and is only feeds by spider mites that produce webs (McMurtry et al., 2013; Fathipour et al., 

2017). P. persimilis is found naturally in Mediterranean region; however commercial strains are used in 

vegetables, ornamentals and other plants around the world (McMurtry and Croft, 1997; Gerson and Weintraub, 

2007; Duso et al., 2008).  

In this study, the effects of some pesticides on T. urticae and predator mite P. persimilis were 

investigated. Predator mites are known to play an effective role in the combat against spider mites, so it is 

desirable that the pesticides used in such cases be specific to the pest and have no side effects to the predator. 

Etoxazole, bifenthrin, cyromazine and acequinocyl were used in this study. Insecticides were applied to the 

larval and adult stages of both mites by field application dose by using petri dish-spray tower method. The 

bean leaf disc with a diameter of 4 cm was placed on the wet cotton in 9 cm diameter petri. Following this, 25 

adult or 0-24 hours larvae were transferred to each petri dishes and 2 ml pesticide was applied at 1 atm pressure 

with spraying tower. Mortality were evaluated 3 days after spraying in adult trials and 5 days after larval trials. 

Using the data obtained, the effects of pesticides on different mite populations was evaluated according to 

Abbot (1925). The effects of pesticides on P. persimilis individuals are classified according to the (Hassan 

1992 and Sterk et al., 1999) classification. 

As a result of the study, etoxazole was effective on larvae of T. urticae, while it was not effective on 

adult stage. Etoxazole was effective in both periods of P. perisimilis, so etoxazole was classified as harmful to 

P. persimilis according to IOBC classification. Acequinocyl was effective on both larvae and adult stage of T. 

urticae. Acequinocyl was moderately effective in both periods of P. perisimilis therefore, according to IOBC 

classification, acequinocyl was classified as moderately harmful to P. persimilis. Bifenthrin was effective on 

both larvae and adult stage of T. urticae. Bifenthrin was effective in the adult period of P. perisimilis and 

moderately effective in the larval period. According to the IOBC classification bifenthrin was classified as 

harmful adult stage of P. persimilis while it was moderately harmful group for the larval period of P. persimilis. 

Cyromazine was ineffective in both adults and larvae of T. urticae. It was moderately effective in adult stages 

of P. perisimilis but it was effective in larval stage of P. persimilis. According to the IOBC classification, 

cyromazine was moderately harmful on adult stages of P. persimilis while it was classified as harmful larval 

stages of P. persimilis. 
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İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae Koch (Acari. Tetranychidae) bitkilerde zararlı ve 

polifag bir zararlı tür olup içerisinde toksik bileşik üreten bitkilerinde dahil olduğu 140'dan fazla bitki 

familyasına ait 1100'den fazla bitki üzerinde beslenir (Grbic ve ark., 2011). Bu akar hem sera hem tarla 

üretiminde tek yıllık ve çok yıllık bitkilere zarar veren başlıca zararlılardan birisidir (Grbic ve ark., 2011). Bu 

fitofag tür yüksek sıcaklık ve düşük nispi nem koşullarında gelişir ve popülasyonları hızlı bir büyüme gösterir 

(Hussey ve Scopes, 1985; Numa ve ark., 2015). Bu akarlar rüzgarla dağılmalarının yanı sıra giysilerle ve bitki 

üzerinde kullanılan ekipmanlarla da taşınır (Hussey ve Scopes, 1985; Numa ve ark., 2015). T. urticae larva 

döneminden ergin döneme kadar yaprakların alt yüzeylerinde beslenmeyi tercih eder (Jhonson ve Lyon, 1991; 

Attia ve ark., 2013). Eğer sayıları ekonomik zarar eşiğinin altında tutulmaz ise bu akarlar sadece 

beslenmeleriyle değil aynı zamanda bitki patojenlerini taşıyarak da bitkisel üretimde ciddi bir tehdit 

oluşturabilirler (Jeppson ve ark., 1975; Gyuris ve ark., 2018). Geleneksel olarak bu akarların kontrolünde 

akarisitler kullanılır (Heinz ve ark., 2004). Ancak bu kimyasallara karşı hızlı bir şekilde direnç 

geliştirebilmektedirler (Kropczynska ve Tomczyk, 1966; Sarwar, 2013). Akarlar omurgasız zararlılar arasında 

insektisitlere direnç geliştirme potansiyeli yüksek canlılar olarak bilinirler (Whalon ve ark., 2014; Van 

Leeuwen ve ark., 2015). Akarların kısa yaşam döngüleri ve yüksek üreme kapasiteleri nedeniyle, kontrollerinde 

sık sık akarisit kullanılır ki bu sebeple de akarisitlere hızlı bir şekilde direnç geliştirmeleri söz konusudur 

(reviewed in Van Leeuwen ve ark., 2010; Van Leeuwen ve ark., 2015).  

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari:Phytoseiidae) gibi avcı akarların biyolojik kontrol ajanı 

olarak kullanılması, zararlı yönetiminde pestisitlerin kullanılmasına alternatif olan güvenli yöntemlerden biri 

olarak  gözükmektedir (Blümel ve Walzer, 2002; Skirvin ve ark., 2002; Bresch ve ark., 2015). P. persimilis 

çeşitli akarların etkili bir biyolojik kontrol ajanı olarak bilinen en önemli phytoseid türlerinden birisidir (Helle 

ve Sabelis, 1985; Alipour ve ark., 2016; Maleknia ve ark., 2016; Fathipour ve ark., 2017).   P. persimilis yüksek 

avlanma kapasitesi (Chacón-Hernández ve ark., 2017; Chacón-Hernández ve ark., 2018) ve yüksek popülasyon 

artış oranına sahip olması nedeniyle Tetranychus urticae popülasyonlarını hızlı bir şekilde azaltmasıyla bilinen 

en etkili olan türlerdendir (Escudero ve Ferragut, 2005; Chacón-Hernández ve ark., 2018) . Bu avcı akarlar 

type 1 yaşam sitiline sahiptir ve yalnızca ağ üreten akarlar ile beslenirler (McMurtry ve ark., 2013; Fathipour 

ve ark., 2017). P. persimilis akarları kontrol etme yeteneği sayesinde birçok ticari biyolojik kontrol şirketi 

tarafından kitle halinde üretilip satılmaktadır (McMurtry ve ark., 2013; Fathipour ve ark., 2017). 

Yukarıda da bahsedildiği üzere kullanılan tarım ilaçlarına karşı zararlı akarlar direnç 

kazanabilmektedir. İlaç kullanılan alanlarda zararlı popülasyonunun yanı sıra yararlı akarlarda 

bulunabilmektedir. Avcı akarlar kırmızı örümcek mücadelesinde etkili bir rol oynadığı için kullanılan ilacın 

zararlı akar türüne spesifik olması ve yararlı türlere karşı yan etkisinin bulunmaması gereklidir. Bu çalışmada 

bazı aktif maddelerin T. urticae ve avcı akar P. persimilis  üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

Bu çalışmada ana materyal olarak Tetranychus urticae, Phytoseiulus. persimilis ve konukçu bitki olarak 

barbunya (Phaseolus vulgaris L.) ve Integrated Pest Management (IPM) kuralları çerçevesinde önerilen aktif 

maddesi; acequinocyl (Kanemite SC), etoxazole (Zoom 10 SC), cyromazine (Bestgard 75 WP) ve bifenthrin 

(Omstar 100 EC) olan ruhsatlı akarisit, insektisit ve insektisit - akarisitler kullanılmıştır. Akar üretiminde 

kullanılacak olan 10 cm boyunda, 15 cm çapındaki saksılarda üretilen barbunya bitkileri hastalık ve zararlılardan 

arındırılmış olarak iklim odalarında yetiştirilmiştir. Kullanılan T. urticae'nin hassas popülasyonu (German 

Susceptible Strain, (GSS) 2001 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Ziraat Fakültesi, Bitki 

Koruma Bölümüne Rothamstad Experimental Station (İngiltere)’den getirtilmiş ve herhangi bir pestisit 

uygulaması yapılmaksızın üretimleri (26±1 ºC’de %60±5 orantılı nemde, 16:8 aydınlık:karanlık koşullara sahip 

akar yetiştirme kabinlerinde) devam ettirilmiştir. P. persimilis popülayonu 2008 yılında Ankara Üniversitesinden 

sağlanmıştır, 2008 yılından itibaren de ISUBÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde ilaçsız ortamda 

yetiştirilmektedir. P. persimilis popülasyonu; 26±2 ºC sıcaklık, %55-65 nem ve 16-8 saat aydınlık:karanlık 

koşullarında iklim odalarında barbunya bitkileri üzerinde üretilmiş,  P. persimilis popülasyonlarına düzenli olarak 

T. urticae verilerek beslenmeleri sağlanmıştır. 
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Yöntem 

Biyoassay denemeleri 

İlaçların larva dönemine uygulanması. Pestisitlerin uygulanmasında Ay (2005)’den alınan ilaçlama 

kulesi –petri kabı yöntemi kullanılmıştır. Akarların ilaç uygulaması ve uygulama sonrası etkilerinin 

izlenebilmesi için 9 cm çapında plastik petri kapları kullanılmıştır. Denemelerde kullanılacak olan aynı dönem 

bireyleri elde etmek amacıyla 9 cm çapındaki petrilere ıslatılmış pamuklar ve üzerlerine 4 cm çapında barbunya 

yaprakları alt yüzeyi üstte olacak biçimde konulmuştur. Bu yaprakların üzerine aynı dönem larvaları elde etmek 

için 10 adet ergin dişi bireyler aktarılmış ve 24 saat sonra dişi bireyler uzaklaştırılmıştır.  Bırakmış oldukları 

yumurtalar her gün gözlenerek larva çıkışı belirlenmiştir. Yumurtalardan çıkan 0-24 saatlik larvalar denemede 

kullanılmıştır. Tabanı ıslatılmış pamukla kaplı 9cm çapındaki petriler üzerinde hazırlanan 4 cm’lik yaprak 

diskleri üzerine yaklaşık 25 adet 0-24 saat yaştaki akar larvaları binoküler altında aktarılmıştır. Petriler 

hazırlanan ilaç solüsyonları ile ilaçlama kulesi kullanılarak 1 bar basınç da ilaçlanmıştır. Her petriye 2 ml ilaç 

püskürtülmüştür. Kontrole sadece saf su uygulanmıştır. Denemeler 1 kontrol + 1 doz, 4 tekerrür olacak şekilde 

kurulmuştur. Ölü-canlı değerlendirmesi 5. günde yapılmıştır. Avcı akarla yapılan denemelerde avcıların 

beslenmesi için yeterince av verilmiştir.  

İlaçların ergin dönemine uygulanması. Pestisitlerin uygulanmasında Ay (2005)’den alınan ilaçlama 

kulesi – petri kabı yöntemi kullanılmıştır. Tabanı ıslatılmış pamukla kaplı 9 cm çapındaki petri üzerinde 

hazırlanan 4 cm’lik yaprak disklerine binoküler altında yaklaşık 25 adet ergin akar aktarılmıştır. Petriler 

hazırlanan ilaç solüsyonları ile ilaçlama kulesi kullanılarak 1 bar basınç da ilaçlanmıştır. Her petriye 2 ml ilaç 

püskürtülmüştür. Kontrole sadece saf su uygulanmıştır. Denemeler 1 kontrol + 1 doz, 4 tekerrür olacak şekilde 

kurulmuştur. Ölü-canlı değerlendirmesi 3. günde yapılmıştır. 

İlaçların etkilerinin hesaplanması. Elde edilen verilerden yararlanarak akar popülasyonlarına 

ilaçların etkisi Abbott 1925'e göre hesaplanmıştır. Farklı aktif maddeye sahip ilaçların farklı biyolojik 

dönemlerinde uygulama yapılan T. urticae ve P. persimilis'e karşı etkinlikleri incelenmiştir. Abbott formülü;  

Ma= (Mt-Mc)/(100-Mc)x%100, Ma=Abbottt’a göre gerçek ölüm oranı, Mt= Uygulamadaki ölüm oranı, 

Mc=Kontroldeki ölüm oranı. 

Pestisitlerin yan etkilerinin değerlendirilmesi. Pestisitler Uluslararası Biyolojik Mücadele 

Organizasyonu (IOBC) ''pestisitler ve faydalı organizmalar'' çalşma grubu tarafından faydalılara etkileri 

bakımından dört sınıfa ayrılmaktadır; Ölüm oranı <%30 ise zararsız (1), %30-79 ise az zararlı (2), %80-99 ise 

orta derece zararlı (3) ve >%99 ise zararlı (4) kabul edilmektedir (Hassan, 1992 ve Sterk  ve ark., 1999). Bu 

sınıflandırmaya göre P. persimilis bireylerine pestisitlerin etkisi sınıflandırılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada kullanılan ilaçların T. urticae ve P. perisimilis'e etkileri Çizelge 1'de verilmiştir. Etoxazole 

aktif maddesine sahip ilaç T. urticae erginlerine %16.19 oranında etkili olurken, P. persimilis erginlerine %100 

etkili olmuştur. Aynı ilaç T. urticae larvalarına %100 etki gösterirken, P. persimilis larvalarına %96.54 etkili 

olmuştur. Etoxazole T. urticae' nin larvalarına etkili iken, ergin dönemine çok etkili olmamış. P. perisimilis'in 

ise her iki dönemine de etkili olmuştur. Bu yüzden IOBC sınıflandırmasına göre etoxazole ilacı P. persimilis 

erginleri için zararlı larvaları için orta derece zararlı grubuna girmiştir (Çizelge 1). Niu ve ark. (2014), etoxazole 

ve bazı akarisitlerin T. urticae'ye karşı etkilerini saksı ve sera toprağında, sera koşullarında çilek üzerinde 

değerlendirmişlerdir. Buna göre saksı denemelerinde etoxazole'ün ergin öncesi dönemlerinin sayıları %72 

ile %91 oranında düşürdüğünü, sera toprağındaki denemelerinde ise etoxazole’ün erginleri %62 ile %87 

oranında ve ergin öncesi dönemlerinide %91 ile %97 oranında düşürdüğünü bildirmişlerdir. Argolo ve ark. 

(2013) clementine mandarini yaprakları üzerine etoxazole ve bazı pestisitleri uygulayıp bu kalıntının P. 

persimilis ve başka türler üzerine etksini pestisit uygulandığı gün, 7, 14 ve 21 günlük kalıntılarda 

değerlendirmişler ve etoxazole'ün P. persimilis üzerine aynı gün değerlendirmesinde % 34 lük ölüme yol 

açtığını ve IOBC kategorisine göre az zararlı gruba girdiğini, diğer yandan 7 günlük değerlendirmede zararsız 

gruba girdiğini bildirmişlerdir. Sáenz-de-Cabezón Irigaray ve ark. (2007) çalışmalarında çilek bitkisi üzerinde 

etoxazole aktif maddesine sahip ilaç kalıntısının P. persimilis'in ölüm oranı üzerine etkisini değerlendirmişler 

ve uygulamadan 3 gün sonra yapılan ölüm oranı değerlendirmesinde etoxazole ile kontrol arasında önemli bir 

fark bulunmadığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamız ile literatürdeki sonuçların benzerlik göstermemesinin 

sebeplerinin; bizim çalışmamızda akarların pestisitlere doğrudan, literatürdeki çalışmalarda ise kalıntı ile 
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maruz kalması, uygulama sonrası yapılan değerlendirmelerin farklı günlerde yapılması,  farklı konukçu 

bitkilerin kullanılmış olması ve deneme koşullarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Acequinocyl aktif maddesine sahip ilaç T. urticae erginlerine %100 etkili olurken, P. persimilis 

erginlerine %96.42 oranında etkili olmuştur. Aynı ilaç T. urticae larvalarına %100 etki gösterirken, P. 

persimilis larvalarına %94.64 değerinde etkili olmuştur. Acequinocyl T. urticae'nin hem larvalarına hem de 

ergin dönemine etkili olmuştur. P.perisimilis'in de her iki dönemine orta derecede etkili olmuştur. IOBC 

sınıflandırmasına göre acequinocyl ilacı P. persimilis'e orta derece zararlı grubuna girmiştir (Çizelge 1). Sáenz-

de-Cabezón Irigaray ve ark. (2007) çalışmalarında acequinocyl aktif maddesine sahip ilacı çilek bitkisi 

yapraklarına uygulayarak ilaç kalıntısının P. persimilis üzerine etkisini değerlendirmişler ve kalıntıya maruz 

kalan P. persimilis dişilerinin uygulamanın 3 gün sonrasındaki sayımda ölüm oranlarının önemli derecede 

arttığını gözlemlemişlerdir. Bulunan sonuçlar çalışmamızda elde edilen sonuçlar ile paralellik göstermektedir. 

Bifenthrin, aktif maddesine sahip ilaç T. urticae erginlerine %100 etkili olurken, P. persimilis 

erginlerine %96.35 etkili olmuştur. Aynı ilaç hem T. urticae larvalarına hemde P.  persimilis larvalarına %100 

oranında etkili olmuştur. Bifenthrin ilacı T. urticae'nin hem larvalarına hem de, ergin dönemine etkili olmuştur. 

P. perisimilis'in ergin döneminde orta derece etkili larva dönemine de etkili olmuştur. IOBC sınıflandırmasına 

göre bifenthrin ilacı P. persimilis'e ergin dönemde orta derece zararlı larva döneminde zararlı grubuna girmiştir 

(Çizelge 1). Alzoubi ve Cobanoğlu, (2008) çalışmalarında bifenthrin'in lethal concentration (LC50-LC90) 

değerleri ve IOBC toksisite kategorisne göre P. persimilis için zararlı olduğunu, ovicidal / ovolarvicidal 

testlerine göre bifenthrin'in T. urticae yumurtaları ve larvaları için aşırı toksik olduğunu, nimfisidal teste göre 

Bifentrin aktivitesinin T. urticae nimfleri üzerinde çok güçlü olduğunu ve P. persimilis nimfleri için orta derece 

zararlı olduğunu bildirmişlerdir. Ditillo ve ark. (2016) önerilen tarla dozunun 1, 0.5 ve 0.1 katı na denk olarak 

hazırlanan bifenthrin konsantrasyonlarının P. persimilis üzerindeki etkisine baktıklarında; yüksek 

konsantrasyonlarda uzaklaştırıcı ve üremeyi etkilediğini, ayrıca ölüm oranınında artmasına sebep olduğunu 

bildirmişlerdir. Alzoubi ve Çobanoğlu, (2007) çalışmalarında avcılar salındıktan sonra pestisitlerle avcısız veya 

tavsiye edilen tarla uygulama dozunun 3'te 1'ini doğrudan düşük doz olarak uygulamışlardır. Çalışma 

sonucunda Bifentrin'in P. persimilis'e karşı toksisitesinin zararlı olduğunu bildirmişlerdir. Cote ve ark., (2002) 

çalışmalarında akarisit kalıntılarının P. persimilis ve T. urticae üzerine etkisini test etmişler ve her iki türü de 

24 saatlik 1, 3, 7 ve 14 günlük kalıntıya maruz bırakmışlar ve sonuç olarak bifenthrin kalıntısının tüm 

zamanlarda P.persimilis için toksik olduğunu diğer taraftan T. urticae için uygulamadan 1 hafta sonrasına 

kadarki zamanda zararlı olduğunu gözlemlemişlerdir. Bulunan sonuçlar çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar 

ile uyum içindedir. 

Cyromazine aktif maddesine sahip ilaç T. urticae erginlerine %23.79 etkili olurken, P. persimilis 

erginlerine %92.43 oranında etkili olmuştur. Aynı ilaç T. urticae larvalarına %7.90 etki gösterirken, P. 

persimilis larvalarına %100 etkili olmuştur. Cyromazine T. urticae'nin hem erginlerinde hem de larvalarında 

etkisiz olmuştur. P. perisimilis'in ergin döneminde orta derece etkili, larva döneminde ise etkili olmuştur. IOBC 

sınıflandırmasına göre Cyromazine P. persimilis'e ergin dönemde orta derece zararlı larva döneminde de zararlı 

grubuna girmiştir (Çizelge 1). 

              Çizelge 1. Aktif maddelerin abbott formülüne göre hesaplanan değerleri 

Table 1. The calculated values of the active ingredient according to abbott formula 

 

 

Aktif Madde Adı  

% Etki 

Tetranychus urticae  Phytoseiulus persimilis 
 

 
Larva  Ergin  Larva  Ergin 

Etoxazole % 100  % 16.19  % 96.54 (3)  % 100 (4) 

Acequinocyl % 100  % 100  % 94.64 (3) % 96.42 (3) 

Bifenthrin % 100  % 100  % 100 (4) % 96.35 (3) 

Cyromazine % 7.90  % 23.79  % 100 (4) % 92.43 (3) 

 

Bifenthrin, aktif maddesine sahip ilaç T. urticae erginlerine %100 etkili olurken, P. persimilis 

erginlerine %96.35 etkili olmuştur. Aynı ilaç hem T. urticae larvalarına hemde P.  persimilis larvalarına %100 
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oranında etkili olmuştur. Bifenthrin ilacı T. urticae'nin hem larvalarına hem de, ergin dönemine etkili olmuştur. 

P. perisimilis'in ergin döneminde orta derece etkili larva dönemine de etkili olmuştur. IOBC sınıflandırmasına 

göre bifenthrin ilacı P. persimilis'e ergin dönemde orta derece zararlı larva döneminde zararlı grubuna girmiştir 

(Çizelge 1). Alzoubi ve Cobanoğlu, (2008) çalışmalarında bifenthrin'in lethal concentration (LC50-LC90) 

değerleri ve IOBC toksisite kategorisne göre P. persimilis için zararlı olduğunu, ovicidal / ovolarvicidal 

testlerine göre bifenthrin'in T. urticae yumurtaları ve larvaları için aşırı toksik olduğunu, nimfisidal teste göre 

Bifentrin aktivitesinin T. urticae nimfleri üzerinde çok güçlü olduğunu ve P. persimilis nimfleri için orta derece 

zararlı olduğunu bildirmişlerdir. Ditillo ve ark. (2016) önerilen tarla dozunun 1, 0.5 ve 0.1 katı na denk olarak 

hazırlanan bifenthrin konsantrasyonlarının P. persimilis üzerindeki etkisine baktıklarında; yüksek 

konsantrasyonlarda uzaklaştırıcı ve üremeyi etkilediğini, ayrıca ölüm oranınında artmasına sebep olduğunu 

bildirmişlerdir. Alzoubi ve Çobanoğlu, (2007) çalışmalarında avcılar salındıktan sonra pestisitlerle avcısız veya 

avcılarla yalnız T. urticae popülasyonunu kontrol etmeyi karşılaştırmak için sera koşullarında pestisitlerin 

tavsiye edilen tarla uygulama dozunun 3'te 1'ini doğrudan düşük doz olarak uygulamışlardır. Çalışma 

sonucunda Bifentrin'in P. persimilis'e karşı toksisitesinin zararlı olduğunu bildirmişlerdir. Cote ve ark., (2002) 

çalışmalarında akarisit kalıntılarının P. persimilis ve T. urticae üzerine etkisini test etmişler ve her iki türü de 

24 saatlik 1, 3, 7 ve 14 günlük kalıntıya maruz bırakmışlar ve sonuç olarak bifenthrin kalıntısının tüm 

zamanlarda P.persimilis için toksik olduğunu diğer taraftan T. urticae için uygulamadan 1 hafta sonrasına 

kadarki zamanda zararlı olduğunu gözlemlemişlerdir. Bulunan sonuçlar çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar 

ile uyum içindedir. 

Cyromazine aktif maddesine sahip ilaç T. urticae erginlerine %23.79 etkili olurken, P. persimilis 

erginlerine %92.43 oranında etkili olmuştur. Aynı ilaç T. urticae larvalarına %7.90 etki gösterirken, P. 

persimilis larvalarına %100 etkili olmuştur. Cyromazine T. urticae'nin hem erginlerinde hem de larvalarında 

etkisiz olmuştur. P. perisimilis'in ergin döneminde orta derece etkili, larva döneminde ise etkili olmuştur. IOBC 

sınıflandırmasına göre Cyromazine P. persimilis'e ergin dönemde orta derece zararlı larva döneminde de zararlı 

grubuna girmiştir (Çizelge 1). 

Sonuç 

Sonuçlar incelediğinde acequinocyl ve bifenthrin aktif maddeye sahip ilaçlar her iki türün larva ve 

erginlerine %90–100 oranında etki göstermiştir. Etoxazole T. urticae’nin erginlerine %16.19 etki gösterirken 

T. urticae'nin larva ve P. persimilis'in larva ve erginine %90’ın üzerinde etki göstermiştir. Etoxazole ilacı T. 

urticae ergininde düşük oranda etkili olmuştur. Cyromazine T. urticae larvalarında %7.90 ve 

erginlerinde %23.79 oranında etki göstermiştir. Hassan (1992), sınıflandırmasına göre P. persimilis erginlerine 

cyromazine, bifenthrin ve acequinocyl aktif maddeli ilaçlar orta derece zararlı iken etoxazole zararlı grubuna 

girmiştir. P. persimilis larvalarına etoxazole ve acequinocyl aktif maddeli ilaçlar orta derece zararlı iken 

cyromazine ve bifenthrin zararlı grubuna girmiştir. Cyromazine'in T. urticae’ye akarisit özelliği zayıf 

bulunmuştur. Ancak P. persimilis’e etkisi olduğundan P. persimilis kullanılacağı yerlerde diğer zararlılara da 

tavsiye edilmemelidir. Diğer ilaçlar ise P. persimilis’e etkili olduğundan bu türün kullanıldığı veya bulunduğu 

yerlerde uygulanmamalıdır. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma  Projeleri Tarafından Desteklenmiştir. 
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