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SUMMARY
Insect pests of stored paddy and rice in Balıkesir (Gönen) and Edirne
(Uzunköprü)
This study was carried out in order to determine insect pests of stored paddy and
rice in t Balıkesir (Gönen) and Edirne (Uzunköprü) in he years of 2009-2010.
Paddy, rice and bran samples were collected from in total fifteen storage and mills
monthly. The results obtained from this study indicated that Sitophilus granarius
Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae), Sitophilus oryzae Linnaeus (Coleoptera:
Curculionidae), Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae),
Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae), Ephestia kuehniella
Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera:
Pyralidae), Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae), Anthrenus
verbasci Linnaeus (Coleoptera: Dermestidae), Rhyzopertha dominica Fabricius
(Coleoptera: Bostrichidae), Alphitophagus bifasciatus Say (Coleoptera:
Tenebrionidae), Oryzaephilus surinamensis Linnaeus (Coleoptera: Silvanidae),
Carpophilus hemipterus Linnaeus (Coleoptera: Nitidulidae) and Lasioderma
serricorne Fabricius (Coleoptera: Anobiidae) were determined as insect pests of
stored paddy and rice.
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ÖZET
Bu çalıĢma Balıkesir‟in Gönen ve Edirne‟nin Uzunköprü ilçelerinde çeltik ve
pirinç fabrikalarında depolanmıĢ ürünlerde zararlı böceklerin belirlenmesi amacı ile
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2009-2010 yıllarında yürütülmüĢtür. Toplam 15 fabrika deposundan ayda bir kez
çeltik, pirinç ve kepek örnekleri alınmıĢtır. Sürvey sonucunda Sitophilus granarius
Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae), Sitophilus oryzae Linnaeus (Coleoptera:
Curculionidae), Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae),
Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae), Ephestia kuehniella
Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera:
Pyralidae), Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae), Anthrenus
verbasci Linnaeus (Coleoptera: Dermestidae), Rhyzopertha dominica Fabricius
(Coleoptera: Bostrichidae), Alphitophagus bifasciatus Say (Coleoptera:
Tenebrionidae), Oryzaephilus surinamensis Linnaeus (Coleoptera: Silvanidae),
Carpophilus hemipterus Linnaeus (Coleoptera: Nitidulidae) ve Lasioderma
serricorne Fabricius (Coleoptera: Anobiidae) türleri depolarda saptanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Çeltik, pirinç, depolama, zararlı böcekler
GĠRĠġ
Buğdaygiller (Poaceae) familyasının bir üyesi olan çeltik bitkisi, kültür bitkileri
içerisinde insan beslenmesinde yer alan, dünyada ekiliĢ alanı ve üretimi
bakımından önemli bir tahıl cinsidir. Dünya çeltik üretimi 2009 yılı rakamlarıyla
678 milyon ton, (446 milyon ton pirinç), 2010 yılı rakamlarıyla 697 milyon ton
(465.4 milyon ton pirinç) olarak kaydedilmiĢtir. 2011 yılı dünya çeltik üretimi ise
721 milyon tona (481 milyon ton pirinç) ulaĢmıĢ ve dünya çeltik verimi 438kg/da
olarak kaydedilmiĢtir (Anonymous 2009, 2010a, 2011a).Türkiye çeltik üretimi
2010 yılı rakamlarıyla, 99 bin hektarlık alanda 860 bin ton (516 bin ton pirinç)
olarak kaydedilmiĢtir. 2011 yılında üretim, geçen yıla oranla %5 civarında bir
artıĢla 900 bin ton (540 bin ton pirinç) olarak gerçekleĢmiĢtir (Anonymous 2010 b,
2011b).
Pirinç, yapısının protein, niĢasta, B1, B6, Niacin ve Vitamin E gibi vitaminler,
potasyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi minerallerce zengin olması nedeniyle
insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde çeltik yetiĢtiriciliğinde
sırasıyla, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri önemli bir potansiyele sahiptir.
Marmara Bölgesinde en fazla üretimin yapıldığı il Edirne olup, ardından Balıkesir
gelmektedir. Edirne ili Uzunköprü ilçesi çeltik üretimi yönünden geniĢ bir üretim
potansiyeline sahiptir. Ġlçede 2011 yılı verilerine göre 63000 dekar alandan 53523
ton ürün elde edilmiĢtir. Balıkesir ili Gönen ilçesi kendine özgü bir marka olan
“Gönen Baldosu” pirincinin yetiĢtirildiği ana yer olmasından dolayı çok önemli bir
özelliğe sahiptir. YaklaĢık olarak 80000 dekar çeltik ekiliĢ sahası, 60000 ton/yıl
çeltik üretimi ile Türkiye'de üretilen çeltiğin %10'unu oluĢturmaktadır.
Ürün kalitesini etkileyen, ürün kaybına yol açan zararlı böcek türleri, depolanmıĢ
üründe beslenerek doğrudan ve dolaylı Ģekilde zarar meydana getirirler. BulaĢmıĢ
oldukları ürünlerdede beslenmeleri sonucu, üründe ağırlık kaybı, tohumluk
özelliğinin düĢmesi, kalite ve besin değerinde de olumsuzluklara neden olurlar.
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Diğer taraftan bu zararlılar dolaylı olarak, vücut kalıntıları, salgılamıĢ oldukları ağ
ve benzeri maddeler nedeniyle, ürünün kalite özelliklerinde de önemli ölçüde
düĢüĢe neden olurlar. Üründe zararlı bulaĢıklığı yoğun olduğunda küflenme ve
kokuĢmanın daha kolay ve yoğun olarak ortaya çıkması, insan sağlığını olumsuz
yönde etkilemektedir.
DepolanmıĢ ürünlerde zararlı böcek türlerinin tespiti, bu türlerin yoğunluklarının
belirlenmesi, zararlılar ile mücadelede fiziksel, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal
yöntemlerin kullanılıp, mücadelenin zamanında yapılması büyük önem
taĢımaktadır. Bu çalıĢma ile Balıkesir ili Gönen ilçesi ve Edirne ili Uzunköprü
ilçesindeki çeltik-pirinç fabrikalarında depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte zararlı
böcek türleri, bulaĢma oranları, yoğunlukları ve popülasyon değiĢimlerinin
saptanması amaçlanmıĢtır. Türkiye‟de bu konuda benzer çalıĢmalar yapılmamıĢtır.
DepolanmıĢ çeltik ve pirinçte zararlı böcek türlerinin tespiti, entegre mücadele
yöntemlerinin uygulanabilmesindeki baĢarı açısından önemlidir.
MATERYAL VE YÖNTEM
ÇalıĢmanın materyalini Balıkesir ili Gönen ilçesi ve Edirne ili Uzunköprü ilçesi
depolarında yıl boyunca çeltik bulunduran ve bölge fabrikaları içerisinde en büyük
depolama alanına sahip olan 15 adet çeltik-pirinç fabrikası ve burada bulunan
zararlılar oluĢturmaktadır. ÇalıĢma için öncelik olarak 50-100 tonluk fabrika
depoları seçilmiĢtir. Bu fabrikalarda meydana gelen zararlı yoğunluğunun tespit
edilmesi amacıyla, 2009-2010 yılı Aralık-Ekim aylarında Gönen ilçesinde 8 ve
Mart-Ocak döneminde Uzunköprü ilçesinde 7 olmak üzere toplam 15 adet çeltik
fabrikası seçilmiĢtir. Ayda bir çeltik, pirinç ve kepek örnekleri alınmıĢtır. Örnekler
düzenli olarak sabit noktalardan alınmaya çalıĢılmıĢtır. Çeltik fabrikalarının
depolama bölümlerinde kepek, dökme olarak depolanmıĢ olduğu için bu yerlerde
ürünün 5 farklı yeri ve farklı derinliklerinden alınan ürünler karıĢtırılarak paçal
yapılmıĢ ve bu paçal yapılmıĢ ürünlerden 1kg‟lık örnekler alınmıĢtır. Çuval halinde
depolanan ürünlerden (çeltik, pirinç) tesadüfî olarak seçilen çuvallardan örnekler
alınıp paçal yapılarak 1 kg‟lık örnekler incelemeye alınmıĢtır. Her fabrikadan
alınan çeltik, pirinç ve kepek örnekleri naylon torbalara alınarak her örnek içine
örnekleme yeri ve örnekleme tarihi bilgilerini içeren etiketler koyulduktan sonra
laboratuvara getirilmiĢtir. Torbalar içerisindeki örnekler elenerek, bulunan erginler,
öldürme ĢiĢesinde öldürülüp sayıları kaydedilmiĢtir. Daha sonra her örnek tekrar
cam kavanozlara konularak ağızları tül kaplı kapaklarla kapatılmıĢtır. Örnekler
25±1°C sıcaklık, %60-70 orantılı nem koĢullarında bekletilmiĢtir. Haftada bir
kontrol edilerek çıkan ergin böceklerin sayıları her örnek için çıkan sayıya ilave
edilmiĢtir. Ergin çıkıĢı sona erinceye kadar gözlemlere devam edilmiĢtir. Böcek
türlerinin tanıları yapılarak sayıları kaydedilmiĢtir. Zararlı böcek türlerinin
bulunma oranları, elde edilen türlerin toplam zararlı böcek sayısına oranlanması ile
bulunma oranları (%) olarak tespit edilmiĢtir. Elde edilen türlerin tanıları Black and
Cotton (1938), Özer (1957, 1962), Esin (1971), Hinton and Corbert (1977), Gren
143

Balıkesir (Gönen) ve Edirne (Uzunköprü)‟de depolanmıĢ çeltik ve pirinçlerde saptanan zararlı böcek türleri

(1979), Özgür (1987) ve Yıldırım (2012)‟den yararlanılarak ve Prof. Dr. Mustafa
Özer tarafından daha önce teĢhisleri yapılmıĢ örnekler ile karĢılaĢtırılarak
yapılmıĢtır.
SONUÇLAR VE TARTIġMA
Balıkesir’in Gönen ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinde çeltik ve pirinç
fabrikalarında depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte saptanan zararlı böcek
türlerinin bulunma oranları
Gönen ve Uzunköprü ilçelerinde bulunan 15 adet çeltik-pirinç fabrikasından;
çeltik, pirinç ve kepekten alınan örneklerin incelenmesi sonucunda toplam onüç tür
tespit edilmiĢtir.
Gönen ilçesinde Sitophilus spp. Sitophilus granarius Linnaeus (Coleoptera:
Curculionidae), Sitophilus oryzae Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae) %70.4,
Tribolium spp. Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae),
Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) %22.1 Ephestia
kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) %4.9, Plodia interpunctella Hübner
(Lepidoptera: Pyralidae) %1.9 ve diğer zararlılar; Sitotroga cerealella Olivier
(Lepidoptera: Gelechiidae), Anthrenus verbasci Linnaeus (Coleoptera:
Dermestidae), Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae),
Alphitophagus bifasciatus Say (Coleoptera: Tenebrionidae), Oryzaephilus
surinamensis Linnaeus (Coleoptera: Silvanidae) %0.7 (26) olarak belirlenmiĢtir
(ġekil 1). Uzunköprü ilçesinde ise Sitophilus spp. S. granarius ve S. oryzae 
%81.3, Tribolium spp. T. confusum, T. castaneum %16.3 E. kuehniella %1.5 ve
diğer zararlılar; A. bifasciatus, O. surinamensis, Carpophilus hemipterus Linnaeus
(Coleoptera: Nitidulidae) ve Lasioderma serricorne Fabricius (Coleoptera:
Anobiidae) %0.8 olarak belirlenmiĢtir (ġekil 2).
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Plodia interpunctella (Hbn.)

Diğer

ġekil 1. Balıkesir‟in Gönen ilçesinde depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte saptanan zararlı
böcek türlerinin bulunma oranları (%).
Ephestia
kuehniella (Zell.)
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Tribolium spp.
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16,3%

Diğer
16
0,8%

Sitophilus spp.
1637
81,3%

Sitophilus spp.

Tribolium spp.

Ephestia kuehniella (Zell.)

Diğer

ġekil 2. Edirne‟nin Uzunköprü ilçesinde depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte saptanan
zararlı böcek türlerinin bulunma oranları (%).

Yapılan çalıĢma sonucunda saptanan zararlılar içerisinde Sitophilus türlerinin
yaygın olduğu belirlenmiĢtir. Gönen ve Uzunköprü ilçelerinde, çeltik depoları ve
çeltik fabrikalarında saptanan zararlıların diğer bölgelerde, diğer araĢtırıcılar
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tarafından tespit edilen türler ile aynı olduğu belirlenmiĢtir (Muda, 1985; Paula ve
ark., 2002; Riudavets ve ark., 2002; Pascual-Villalobos, 2006; Pathak ve Jha, 2003;
Trematerra ve ark., 2004; Donahaye ve ark., 2007; MeChi ve ark., 2009; Lazzari ve
ark., 2010; Chimoya ve Abdullahi, 2011).
Balıkesir’in Gönen ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinde çeltik ve pirinç
fabrikalarında depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte saptanan zararlı böcek
türlerinin çeltik, pirinç ve kepekteki sayıları
Yapılan çalıĢmada, çeltik-pirinç fabrikalarında depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte
saptanan zararlı böcek türlerinin çeltik, pirinç ve kepekteki sayıları
değerlendirilmiĢtir.
Gönen ve Uzunköprü ilçelerinde depolanmıĢ çeltikte; S. granarius, S. oryzae, T.
confusum ve T. castaneum, pirinçte; S. granarius, S. oryzae, T. confusum, T.
castaneum ve P. interpunctella, kepekte; T. confusum, T. castaneum, S. granarius,
S. oryzae, E. kuehniella, P. interpunctella, diğer zararlılar; S. cerealella, A.
verbasci, R. dominica, A. bifasciatus, O. surinamensis, C. hemipterus ve L.
serricorne türleri kaydedilmiĢtir (ġekil 3).
Gönen ve Uzunköprü ilçelerindeki fabrika depolarından alınan çeltik ve pirinç
örneklerinde; iki bölge depolarında da Sitophilus türlerinin; kepek örneklerinde ise
Tribolium türlerinin en yoğun ve en yaygın türler olduğu saptanmıĢtır.

Böcek Sayısı (adet)

1200
1000
800

Çeltik
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Pirinç

400

Kepek

200

Balıkesir/Gönen

Diğer
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Sitophilus spp

Diğer
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interpunctella
(Hbn.)

Ephestia
kuehniella
(Zell.)

Tribolium
spp.

Sitophilus spp

0

Edirne/Uzunköprü
Zararlı Böcek Türleri

ġekil 3. Balıkesir‟in Gönen ve Edirne‟nin Uzunköprü ilçelerinde depolanmıĢ çeltik, pirinç
ve kepekte zararlı böcek türlerinin sayıları (adet/kg ürün).

Ġki farklı bölgedeki zararlı yoğunluğu ya da zararlı tür farklılıklarının; ürünün
temin edilmesi, iĢleme uygulamaları, farklı alan ya da farklı bölgelerdeki sıcaklık
koĢulları, türler arasındaki etkileĢim, kullanılan ambalaj malzemesine göre
farklılıkları olabileceği düĢünülmektedir.
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Yapılan mevcut çalıĢmada, Balıkesir‟in Gönen ve Edirne‟nin Uzunköprü
ilçelerinde depolanmıĢ çeltik ve pirinçte hakim zararlı türün S. granarius ve S.
oryzae olduğu belirlenmiĢtir. Pathak ve Jha (2003), çeltik depolarında S. oryzae, S.
cerealella ve R. dominica gibi primer zararlıların bulunduğunu kaydetmiĢlerdir.
Muda (1985), çeltikte önemli zararlı türlerin S. oryzae, R. dominica ve S.
cerealella, pirinçte T. castaneum, Corcyra cephalonica Stainton (Coleoptera:
Pyralidae), Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera: Pyralidae), O. surinamensis
ve Troctes entomophilus (Enderlein) (Psocoptera: Liposcelididae) olduğunu
bildirmiĢtir. Caliboso ve ark. (1985), çeltikte; S. oryzae, Sitophilus zeamais
Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae), L. serricorne, Cryptolestes ferrugineus
(Stephens) (Coleoptera: Cucujidae), Cryptolestes pusillus Schönherr (Coleoptera:
Cucujidae), Tenebroides mauritanicus Linnaeus (Coleoptera: Trogossitidae), R.
dominica, Lophocateres pusillus (Klug) (Coleoptera: Trogossitidae), O.
surinamensis, Latheticus oryzae Waterhouse (Coleoptera:Tenebrionidae), Palorus
subdepressus (Wollaston) (Coleoptera: Tenebrionidae), T. castaneum, C.
cephalonica, S. cerealella, Ephestia elutella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) ve
P. interpunctella gibi zararlıların bulunduğunu bildirmiĢlerdir. Pirinçte, S.
cerealella'nın tespit edilmediğini belirtmiĢler, çeltikte zarar oluĢturan türlere ek
olarak, Gnathocerus maxillosus, Fabricius (Coleoptera: Tenebrionidae), Palorus
ratzeburgii Wissmann (Coleoptera: Tenebrionidae), Thorictodes heydeni Reitter
(Coleoptera: Dermestidae) Doloessa viridiz Zeller (Lepidoptera: Pyralidae),
Carpophilus ve Alphitobius türlerinin, pirinç kepeğinde ise R. dominica, Necrobia
rufibes DeGeer (Coleoptera: Cleridae), C. ferrugineus, C. pusillus, T. mauritanicus,
O. surinamensis, Alphitobius diaperinus Panzer (Coleoptera: Tenebrionidae), L.
oryzae, P. subdepressus, T. castaneum, C. cephalonica, P. interpunctella'nın
bulunduğunu kaydedilmiĢtir. Sukprakarn (1985), çeltikte S. oryzae, S. cerealella,
R. dominica, L. pusillus, C. pusillus türlerinin, pirinçte ise S. zeamais, S. oryzae, T.
castaneum, C. cephalonica, O. surinamensis ve C. pusillus'un bulunduğunu
bildirmiĢtir.
Özar ve Yücel (1981) tarafından 1979-1980 yıllarında Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde yer alan Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Mardin, Siirt ve
ġanlıurfa illerinde ambarlanan hububat ürünlerinde bulunan zararlı böceklerin
saptanması amacıyla sürvey çalıĢması yapmıĢlardır. Sürveyde hububat
ambarlarında Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae), S.
granarius, T. confusum, T. castaneum, O. surinamensis, Attagenus piceus Olivier
(Coleoptera: Dermestidae), A. verbasci, R. dominica, L. oryzae, Anagasta
kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), T. mauritanicus, P. interpunctella,
Pyralis farinalis Linnaeus (Lepidoptera: Pyralidae), T. stercorea, Laemophleous
spp., Tenebrio spp. Dermestes spp., Ptinus spp., Sceopinus spp. ve Psocid'ler gibi
böcek türlerini saptamıĢlardır. Dörtbudak ve Aydın (1984) tarafından Orta Anadolu
Bölgesi'nde buğday ambarlarında zararlı olan ambar böceklerinin tespit edilmesi
amacıyla, 2 yıl sürvey çalıĢması yapılmıĢ ve ambar böceklerinin değiĢik depolama
süreleri içinde neden olduğu ürün kayıpları araĢtırılmıĢtır. Sürveyde S. granarius,
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T. confusum ve E. kuehniella'nın tespit edildiği belirtilmiĢtir. Aydın ve Soran
(1987) Trakya Bölgesi'nde depolanmıĢ buğday ve un fabrikalarında yaptıkları
çalıĢmada, bölgede 21 zararlı böcek türü tespit etmiĢlerdir. Yaygın olarak
Tribolium spp., Sitophilus spp., R. dominica, O. surinamensis ve Cryptolestes spp.
yer aldığını kaydetmiĢlerdir. Yücel (1988) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde un
fabrikaları ve değirmenlerinde bulunan zararlılar ve zarar durumlarını belirlemek
amacıyla yaptığı çalıĢmada, bölgedeki fabrika ve değirmenlerde en yaygın ve en
yoğun tür olan T. confusum'un toplam popülasyon içindeki payını %95.3 olarak
tespit etmiĢtir. Bunun yanında iĢletmenin %48.8'inde E. kuehniella'nın,
T.confusum'dan sonra en yaygın tür olduğunu, toplam popülasyon içindeki payının
%1.7 olmasına karĢın, oluĢturduğu zarar bakımından özellikle un fabrikaları için
önemli bir zararlı olduğunu belirtmiĢtir. Attagenus spp., S. granarius, L. oryzae, R.
dominica, T. mauritanicus, Tenebrio monitor Linnaeus (Coleoptera:
Tenebrionidae) ve Acarus siro Linnaeus (Acarina: Acaridae) çalıĢmada saptanan
diğer zararlı türler olduğunu ve Scenopinus fenestralis Linnaeus (Diptera:
Scenopinus) faydalı bir tür olarak bulunduğunu ifade etmiĢtir. Özder (1998)
tarafından yapılan bir araĢtırmada, Tekirdağ ili ve çevresinde depolanmıĢ ayçiçeği
tohumluklarında Ahasverus advena Walt (Coleoptera: Cucujidae), T. confusum, T.
castaneum, O. surinamensis, Carpophilus hemipterus Linnaeus (Coleoptera:
Nitidulidae), Carpophilus dimiatus Fabricius (Coleoptera: Nitidulidae), Enicmus
minutus Linnaeus (Coleoptera: Latridiidae), T. stercorea, S. granarius, Dermestes
lardarius Linnaeus (Coleoptera: Dermestidae), C. ferrugineus, C. pusillus, A.
bifasciatus ve P. interpunctella depolarda bulunan böcekler olarak saptandığı
belirtilmiĢtir. CoĢkuncu (2004) tarafından Bursa ilinde bulunan un fabrikaları ve
değirmenlerinde zararlı böcek türlerini belirlemek amacıyla, 1998-1999 yılları
Haziran-Aralık aylarında bu bölgede bulunan fabrikalardan, un, buğday, kepek ve
döküntü örnekleri alınmıĢ, yapılan inceleme sonucunda 15 tür tespit edildiği, bu
türlerden 5‟inin primer zararlı, 10‟nun ise sekonder zararlı olduğunu belirtmiĢtir.
ÇalıĢmanın yapıldığı tüm un fabrikalarının tamamının zararlılarla bulaĢık olduğu,
en yaygın bulunan türlerin T. confusum ve E. kuehniella olduğunu ifade etmiĢtir.
IĢıkber ve ark. (2005)‟tarafından yapılan bir çalıĢmada, KahramanmaraĢ ve
Adıyaman illerinde depolanmıĢ buğday üzerinde P. supdepressus, P.
interpunctella, O. surinamensis, R. dominica, S. oryzae, T. confusum, T. granarium
olmak üzere toplam 7 tür tespit edilmiĢtir.
Balıkesir’in Gönen ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinde çeltik ve pirinç
fabrikalarında saptanan toplam zararlı böcek popülasyonunun aylara göre
değiĢimi
Yapılan çalıĢmada Gönen ve Uzunköprü ilçelerindeki çeltik-pirinç fabrikalarında
depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte saptanan toplam böcek popülasyonunun aylara
göre değiĢimi değerlendirilmiĢtir.
Gönen ve Uzunköprü ilçesi depolarında, zararlıların yaz süresince etkin olduğu,
haziran ayında zararlı popülasyonunun tepe noktasına ulaĢtığı saptanmıĢtır.
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Temmuz ayında populasyonun hızlı bir Ģekilde azaldığı kaydedilmiĢtir. Sonbahar
ve kıĢ ayları süresince ve özellikle ekim ayında zararlı popülasyonunun en yüksek
seviyeye ulaĢtığı tespit edilmiĢtir (ġekil 4).
Gönen ilçesindeki örneklemelerde zararlı popülasyonu, Uzunköprü ilçesine göre
daha yüksektir. Bu farklılığın sıcaklık ve depolama koĢulları, çeĢit farklılığı,
fabrikaların depolama kapasitelerine göre farklılıkları olabileceği düĢünülmektedir.
1200
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ġekil 4. Balıkesir‟in Gönen ve Edirne‟nin Uzunköprü ilçelerinde depolanmıĢ çeltik, pirinç
ve kepekte saptanan toplam zararlı böceklerin aylara göre populasyon değiĢimi
(adet/kg ürün).

Kucerova ve ark. (2005) tarafından yapılan çalıĢmada, tahıl deposundaki zararlı
böcek türlerinin tespiti ve zararlı yoğunluğunun saptanması amacıyla cezbedici
tuzaklar kullanılmıĢlardır. Sürvey sonucunda S. granarius, C. ferrugineus, T.
castaneum, O. surinamensis, T. stercorea, A. advena ve Cryptolestes sp. depoda
bulunan zararlı böcek türleri olarak kaydedilmiĢtir. Zararlı popülasyonunun mayıs
ve haziran aylarında arttığı ve temmuz ayında popülasyonun hızlı bir Ģekilde
azaldığı bildirilmiĢtir. Belda ve Riudavets (2010) tarafından, arpa deposundaki
zararlı Coleopter türleri tespit edilmiĢlerdir. Sürvey sonucunda R. dominica, S.
granarius, L. oryzae, C. ferrugineus, O. surinamensis, L. sericorne, Stegobium
paniceum (L.) tespit edilen zararlı böcek türleridir. Kullanılan tuzaklar aracılığıyla
(grain trier traps), zararlı popülasyonunun mart ve mayıs aylarında en yüksek
değere ulaĢtığı bildirilmiĢtir. Yapılan çalıĢma sonucunda da belirlen türler ve
zararlı popülasyonlarının en yüksek değerlere ulaĢtıkları zamanlar arasında
benzerlikler görülmektedir.
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Balıkesir’in Gönen ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinde çeltik ve pirinç
fabrikalarında saptanan zararlı böcek türlerinin aylara göre populasyon
değiĢimi
Yapılan çalıĢmada Gönen ve Uzunköprü ilçelerindeki çeltik-pirinç fabrikalarında
depolanmıĢ çeltik, pirinç, kepekte saptanan zararlı böcek türlerinin aylara göre
popülasyon değiĢimi değerlendirilmiĢtir.
Gönen ilçesi depolarında, Sitophilus türlerinde nisan, Tribolium türlerinde Ģubat, E.
kuehniella mayıs ayı ve P. interpunctella haziran ayının sonunda örneklerde ilk
ergin bireyler tespit edilmiĢ ve bu türlerin yaz ayları süresince etkin olduğu
belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın yapıldığı aralık-ekim ayları içerisinde ve bölge
fabrikalarında ve depolarında en yaygın ve en yoğun olarak Sitophilus türlerinin
görüldüğü ve ergin birey sayısı nisan-ekim aylarında daha yoğun olduğu
belirlenmiĢtir. Sitophilus granarius, S. oryzae ve E. kuehniella popülasyonunun
haziran ayının sonunda en yüksek seviyeye ulaĢtığı tespit edilmiĢtir. Uzunköprü
ilçesi depolarında ise, Sitophilus ve Tribolium türlerinde çalıĢmanın baĢladığı mart
ayında ilk ergin bireyler tespit edilmiĢ ve bu türlerin yaz ayları süresince etkin
olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 5).
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ġekil 5. Balıkesir‟in Gönen ve Edirne‟nin Uzunköprü ilçelerinde depolanmıĢ çeltik, pirinç
ve kepekte saptanan zararlı böcek türlerinin aylara göre popülasyon değiĢimi
(adet/kg ürün).

White ve Mckay (2011) tarafından yapılan bir çalıĢmada, Nisan 2008-aralık 2010
yıllarında Kuzeydoğu-Arkansas'ta seçilen pirinç fabrikalarında, depolanmıĢ
pirinçte zararlı böcek türlerinin saptanması, bu türlerin uçuĢ aktiviteleri, mevsimsel
ve alansal olarak dağılımlarını belirlemek amacıyla, feromon cezbedici yapıĢkan
tuzaklar kullanarak gözlem yaptıkları belirtilmiĢtir. Fabrikalarda R. dominica, T.
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variabile, L. sericorne ve P. interpunctella'nın tespit edildiği, zararlı
popülasyonunun Mayıs ve Ağustos ayları arasında en yüksek değere ulaĢtığı
kaydedilmiĢtir. R. dominica'nın nisan ve kasım ayları arasında etkin olduğu, mayıs
ve temmuz ayları arasında en yüksek değere ulaĢtığı belirlenmiĢtir. Plodia
interpunctella popülasyonunun yıl içerisinde değiĢen farklı tepe noktalarına ulaĢtığı
belirlenmiĢ, T. variabile'nın Mayıs ve Ağustos ayları arasında en yüksek değere
ulaĢtığı ve pirinç fabrikaları için L. serricorne popülasyonunun çok düĢük seviyede
etkin olduğu saptanmıĢtır. Pascual-Villalobos (2006) tarafından 2001-2002 yılı
süresince, Calasparra'da (Murcia, Ġspanya) depolanmıĢ pirinçte zararlı böcek türleri
üzerine yapılan çalıĢmada, S. oryzae türünün en erken Ocak ayında yakalandığı,
zararlı popülasyonunun Nisan ayından Eylül ayına kadar etkin olduğu, R.
dominica'nın Haziran ayından sonra ve özellikle yaz süresince, C. pusillus, T.
castaneum ve O. surinamensis gibi sekonder zararlıların da yaz süresince etkin
olduğu kaydedilmiĢtir. S. cerealella ve P. interpunctella'nın nisan, Mayıs, Haziran
ve temmuz aylarında yoğun olarak yakalandığı kaydedilmiĢtir. Throne ve Cline
(1994) tarafından Mart/1987-Nisan/1988 yılı süresince Kuzey Carolina'daki üç
farklı bölge, üç depoda S. zeamais ve S. oryzae' nın mevsimsel uçuĢlarını
değerlendirmiĢtir. Gözlem için yapıĢkan tuzaklar kullanmıĢlardır. 1988 yılında S.
zeamais'ın üç depoda sırasıyla 30 Mart-6 Nisan, 30 Mart-6 Nisan, 16-23 Mart
tarihleri arasında ilk bireylerin yakalandığı belirlenmiĢtir. 1987 yılında S. oryzae'
nın sırasıyla 8 Haziran (bir ergin) 24 Nisan-23 Eylül, 1 Nisan-Aralık tarihleri
arasında tuzaklarda yakalandığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, Kuzey Carolina
Bölgesi'nde Sitophilus türlerinin Nisan ve Eylül ayları süresince etkin olduğu
bildirilmiĢtir. Schwitzgebel ve Walkden (1944) Kansas'ta depolanmıĢ buğdayda S.
oryzae'nın 11 Nisan'da, T. castaneum 26 Mayıs'ta, R. dominica'nın 12 Haziran'da
ilk kez yakalandığını, C. pusillus ve T. stercorea, A. advena ve S. oryzae'nın ise
Temmuz ayında yaygın olarak gözlendiğini kaydetmiĢtir.
Balıkesir’in Gönen ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinde çeltik ve pirinç
fabrikalarında depolanmıĢ çeltik, pirinç ve kepekte saptanan zararlı böcek
türlerinin çeltik, pirinç ve kepekte aylara göre popülasyon değiĢimleri
Yapılan çalıĢmada, çeltik ve pirinç fabrikalarında saptanan zararlı böcek türlerinin
çeltik, pirinç, ve kepekte aylara göre popülasyon değiĢimleri değerlendirilmiĢtir.
Gönen ilçesi depolarında, çeltik örneklerinde; S. granarius, S. oryzae, T. confusum
ve T. castaneum saptanmıĢtır. Aylara göre Sitophilus türlerinde ilk bireyler Mayıs
ayında gözlendiği ve Ekim ayına kadar üründe bulaĢık olduğu tespit edilmiĢtir.
Zararlı popülasyonunun yaz ayları süresince özellikle, Haziran, Temmuz ve
Ağustos aylarında yüksek olduğu, Temmuz ayında tepe noktasına ulaĢtığı
belirlenmiĢtir. Tribolium türlerinde, ilk bireylerin Haziran ayında gözlendiği ve
Haziran-Eylül aylarında zararlıların üründe bulaĢık olduğu saptanmıĢtır. Eylül
ayında Sitophilus ve Tribolium türlerinin yoğunluğunun en düĢük seviyede olduğu
belirlenmiĢtir. Uzunköprü ilçesi depolarında, çeltik örneklerinde; S. granarius, S.
oryzae, T. confusum ve T. castaneum saptanmıĢtır. Aylara göre Sitophilus
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türlerinde ilk bireylerin Mart ayında gözlendiği ve aralık ayına kadar üründe
bulaĢık olduğu tespit edilmiĢtir. Zararlı popülasyonunun, Mayıs-Eylül aylarında
yüksek olduğu, haziran ayında tepe noktasına ulaĢtığı belirlenmiĢtir. Tribolium
türlerinde ilk bireyler Mayıs ayında gözlenmiĢtir (ġekil 6).
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ġekil 6. Balıkesir‟in Gönen ve Edirne‟nin Uzunköprü ilçelerinde depolarında
saptanan zararlı böcek türlerinin çeltikte aylara popülasyon değiĢimi
(adet/kg ürün).
Gönen ilçesi depolarında, pirinç örneklerinde; S. granarius, S. oryzae, T. confusum,
T. castaneum ve P. interpunctella türü tespit edilmiĢtir. Aylara göre Sitophilus
türlerinin Mayıs-Eylül aylarında üründe gözlenmiĢ, Mayıs, Haziran ve Temmuz
aylarında zararlı popülasyonunun yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Zararlı
popülasyonunun Haziran ayında tepe noktasına ulaĢtığı belirlenmiĢtir. Tribolium
türlerinin Haziran-Temmuz, P. interpunctella temmuz ve Eylül ayında üründe
tespit edilmiĢtir. Uzunköprü ilçesi depolarında, pirinç örneklerinde; S. granarius, S.
oryzae, T. confusum ve T. castaneum türleri yoğun olarak tespit edilmiĢtir. Aylara
göre Sitophilus türleri Mart-Ocak aylarında üründe gözlenmiĢ, zararlı
popülasyonunun, Haziran ayında tepe noktasına ulaĢtığı belirlenmiĢtir. Sonbahar ve
kıĢ süresince ise Ekim ayında tepe noktasına ulaĢmıĢtır. Tribolium türlerinin
Haziran-Temmuz, P. interpunctella Temmuz ve Eylül ayında üründe tespit
edilmiĢtir (ġekil 7).
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ġekil 7. Balıkesir‟in Gönen ve Edirne‟nin Uzunköprü ilçelerinde depolarında
saptanan zararlı böcek türlerinin pirinçte aylara göre popülasyon
değiĢimi (adet/kg ürün).
Gönen ilçesi depolarında, kepek örneklerinde; S. granarius, S. oryzae, T. confusum,
T. castaneum, E. kuehniella, P. interpunctella S. cerealella, A. verbasci, R.
dominica, A. bifasciatus ve O. surinamensis tespit edilmiĢtir. Sitophilus ve
Tribolium türlerinin popülasyonu Mayıs ayında, E. kuehniella popülasyonunun
haziran ayında tepe noktasına ulaĢtığı belirlenmiĢtir. Uzunköprü ilçesi depolarında,
kepek örneklerinde; S. granarius, S. oryzae, T. confusum, T. castaneum, E.
kuehniella, A. bifasciatus, O. surinamensis, C. hemipterus Linnaeus ve L.
serricorne tespit edilmiĢtir. Sitophilus populasyonu Nisan ve Ekim aylarında,
Tribolium popülasyonunun Eylül ayında tepe noktasına ulaĢtığı belirlenmiĢtir.
Ephestia kuehniella popülasyonunun Mart ve Eylül aylarında tepe noktasına
ulaĢtığı belirlenmiĢtir (ġekil 8).
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ġekil 8. Balıkesir Gönen ve Edirne Uzunköprü ilçelerinde depolarında saptanan
zararlı böcek türlerinin kepekte aylara göre popülasyon değiĢimi (adet/kg
ürün).
ÇalıĢmalar sırasında çeltik ve pirinç fabrikalarında depolamanın iyi yapılmadığı,
fabrikalarda temizlik sırasında toplanan artık ve döküntülerin fabrikanın içinde
uzun süre bırakıldığı gözlenmiĢtir.Bu nedenle de bölgede bulaĢıklılığın fazla
olduğu düĢünülmektedir. Böceklerin üründe bulaĢmaya sebep oluĢturmaması için
hasattan sonra çeltik, pirinç ve ürünlerinin daha iyi koĢullarda depolanması ve
mücadele önlemlerinin daha etkin ve yaygın biçimde uygulanması gerekmektedir.
Zararlılara karĢı fabrikalarda yapılan mücadelenin yetersiz olduğu, depolama
koĢullarının gerekli uygunlukta olmadığı, fabrikalarda mücadelenin yapıldığı
gözlenmiĢtir. Üretimde verim ve kalite kayıplarını azaltmak amacıyla bölgedeki
üretici, fabrika sahiplerinin bilgilendirilmesi gerekmekte ve kültürel, fiziksel,
biyolojik, biyoteknik mücadele yöntemleri geliĢtirilerek kimyasal mücadelenin
azaltılması sağlanmalıdır.
ÇalıĢma sonucunda bölgedeki depo sahiplerinin depolama koĢulları, depoların
temizliği gibi temel konularda bilgilendirilmelerinin önemli olduğu kanısına
varılmıĢtır.
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