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Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek
türleri
Fatma BAĞCI1 Abdullah YILMAZ2 Sait ERTÜRK2
SUMMARY
Insect pest species in grain warehouses in Ankara province
This study was carried out to determine the insect species that cause damage during wheat
and barley storage in Ankara city center and its districts in 2011-2012. For this purpose,
samples were collected during the storage period since September to April. The samples
were taken from flourmills, silos, and warehouses owned either by Turkish Grain Board
(TMO) or by private sector. As a result of the investigation, a total of 9 species were
identified belonging to the Curculionidae, Tenebrionidae, Bostrichidae, Laemophloeidae,
Silvanidae, Dermestidae family of Coleoptera order, and Liposcelididae family of
Psocoptera order. The majority of silos and warehouses sampled were infested with stored
grain pests and the most commonly found species was Liposcelis bostrychophila Badonnel
1931.
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ÖZET
Bu çalıĢma, Ankara ili ve ilçelerinde bulunan buğday ve arpa depolarında zarar yapan
böcek türlerinin belirlenmesi amacıyla 2011-2012 yıllarında yürütülmüĢtür. Bu amaçla
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve özel un fabrikalarına ait silo, loda ve depolardaki açık
yığınlardan Eylül ayından itibaren 8 ay boyunca örnekler alınmıĢtır. Yapılan incelemeler
sonucunda,
Coleoptera
takımı
Curculionidae,
Tenebrionidae,
Bostrichidae,
Laemophloeidae, Silvanidae, Dermestidae familyalarına ve Psocoptera takımı
Liposcelididae familyalarına ait toplam 9 tür tespit edilmiĢtir. Ġncelenen silo ve açık
yığınların çoğunluğunun zararlılarla bulaĢık olduğu ve en yaygın bulunan türün Liposcelis
bostrychophila Badonnel 1931 olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Buğday, arpa, depolanmıĢ ürün zararlıları, Ankara
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GĠRĠġ
Tahılların üretim miktarlarının fazla olması, kısa zamanda tüketilememeleri ve
doğal afetler ile savaĢ gibi özel durumlar karĢısında ülkeler için önem kazanmaları
nedeniyle uygun koĢullarda depolanmaları gerekir. Ülkemizin tarımsal yapısı
içinde önemli yeri olan tahılların depolanması esnasında meydana gelebilecek
kalite ve ağırlık kayıplarının önlenmesinde ürün kaybına yol açan böcek türlerinin
tespit edilmesi ve kaliteyi etkileyen parametrelerin belirlenmesi önemlidir.
Ġnsanların temel besin kaynağını oluĢturan tahıllar içerisinde yer alan buğday,
beslenme rejimimizde büyük paya sahiptir. Türkiye‟de toplam ekili alan içinde
%48.9 ile buğday ve %19.9 ile arpa en fazla tarımı yapılan ürünlerdir (Anonim,
2006). Buğdayın tüketimi geliĢmiĢ ülkelerde daha az, ülkemizde ve kiĢi baĢına
gelir düzeyi düĢük olan ülkelerde ekmeğe dayalı beslenme oldukça fazladır.
Türkiye‟de verilerine göre toplam buğday ekim alanı 80960000 da olup bu alanın
12970035 dekarı Orta Anadolu‟da bulunmakta ve 3246613 ton ürün elde
edilmektedir (Anonim, 2011). Ankara ilinde ise 4493258 da buğday ekimi
yapılmakta ve 1141228 ton ürün elde edilmektedir. Ayrıca toplam arpa ekim alanı
28688331 da olup bu alanın 7600000 dekarı Orta Anadolu bölgesinde
bulunmaktadır. Bununda 2395165 dekarı Ankara‟dadır (Anonim, 2011).
Görüldüğü gibi baĢta buğday olmak üzere hububat ürünlerinin, ülkemiz için hem
ekonomik ve hem de sosyal açıdan taĢıdığı önem büyüktür.
Türkiye buğdayda kendine yeterli sayılabilecek ülkelerden biri olmasına rağmen,
buğdayın istenilen miktarda yurt içinden temin edilememesinden dolayı ithalata
baĢvurmaktadır. FAO Türkiye ithalat verilerine göre, 2001 yılında 346.827 ton,
2003' te 1838739 ton, 2005 yılında 135596 ton, 2007 yılı verilerine göre de
2147107 ton buğday ithal etmiĢtir. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2008 yılı
hububat raporuna göre, bu artıĢın tüketimden değil mamul madde ihracatının
karĢılığı olarak Dahilde ĠĢleme Rejimi (DĠR) kapsamında yapılan ithalattan
kaynaklı olduğu belirtilmiĢtir. DepolanmıĢ ürünlerde zararlı bulaĢmaları, bulaĢık
ürünün depoya ya da iĢletmeye alınması, depo ya da iĢletmede korunaklı yerlerde
ya da döküntülerde bir önceki dönemden kalan eseri düzeydeki zararlılardan ya da
dıĢ ortamdan bulaĢmalardan kaynaklanmaktadır (Emekci ve Ferizli, 2000). Ankara
ilinde TMO‟ya ait 11 noktada silo, yatay depo ve maydü tipinde olmak üzere 25
adet, toplamda 221900 ton kapasiteli depo vardır. Ayrıca Ankara Ġl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünden alınan verilere göre Ankara ilinde faaliyette bulunan
22 adet un fabrikası bulunmaktadır. Tahılların hasat sonrası depolanması sırasında,
özellikle kalite kayıplarının meydana gelmesinde zararlı böcek ve akarlar önemli
bir etkendir. Genellikle depolanmıĢ ürünlerde hayvansal kökenli organizmaların
neden olduğu kayıplar yıllık ortalama %10 olarak kabul edilmektedir (Donahaye ve
Messer, 1992). Hasattan sonra tahılların tüketilinceye kadar en düĢük düzeyde
kayıplarla korunması ve depolanması gereklidir. DepolanmıĢ ürünlerin kalitesini
etkileyen ve ürün kaybına yol açan böcek türlerinin ve bunların yoğunluklarının
tespit edilmesi ve kaliteyi etkileyen parametrelerin belirlenmesi önemlidir.
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Türkiye‟nin buğday ithalatındaki artıĢı ve zararlı popülasyonundaki değiĢim
olasılığı da dikkate alındığında, yürütülen çalıĢmada Ankara ilindeki buğday ve
arpa depolarında sorun olan türler belirlenmiĢtir.
MATERYAL VE METOT
Ankara ili ve ilçelerinde bulunan buğday ve arpa depolarında zarar meydana
getiren böceklerin tespit edilmesi amacıyla, 2011-2012 yılları Eylül-Nisan
döneminde Merkez (Güvercinlik), Polatlı, AyaĢ, Beypazarı, Bala ve Haymana
ilçelerinde bulunan TMO‟ya ait 6 noktadaki loda ve silolardan, Sincan ilçesinde
bulunan özel bir iĢletmeye ait 1 adet silo ve Çubuk ilçesinde özel iĢletmelere ait 1
adet silo ve üreticiye ait depodaki 1 adet açık yığından, Kazan ilçesinde 1 adet
üretici deposundan ayda bir olmak üzere toplamda 84 adet örnek alınmıĢtır.
Her depoda ürünün 5 ayrı noktasından ve farklı derinliklerinden, 2 metrelik sonda
aleti kullanılarak yaklaĢık 4 kg örnek alınmıĢtır. Alınan her örnek alındığı tarih,
ürün cinsi ve örnekleme yerinin yazdığı bir etiket ile etiketlenerek, naylon torbalara
konularak laboratuvara getirilmiĢtir. Laboratuvara getirilen 4 kg‟ lık örneklerden
1kg‟ lık alt örnek alındıktan sonra 1 litrelik cam kavanozlara aktarılmıĢ ağızları
böceklerin çıkıĢına engel olacak Ģekilde kapatılmıĢtır. Örnekleri içeren cam
kavanozlar 3 ay süre ile ±25°C ve %65±5 nispi nemli koĢullarda iklim dolaplarında
bekletildikten sonra, metal eleklerden geçirilmiĢ, böcek türlerine göre ayrılıp
teĢhise hazır hale getirilmiĢtir (IĢıkber 2005). Coleoptera takımına ait böceklerin
teĢhisi Zirai Mücadele Merkez AraĢtırma Enstitüsünde Entomoloji Bölümü Ambar
Zararlıları Biriminde Gorham (1991), Pest and Diseases Image Library'de yer alan
Morphological Methods‟a (Anonymous 2012) ve Esin (1971)‟e göre yapılmıĢtır.
Psocoptera takımına ait bireylerin teĢhisi ise Charles LĠENHARD (Geneva Natural
History Museum, Switzerland) tarafından yapılmıĢtır.
SONUÇLAR VE TARTIġMA
Ankara ilinde TMO‟ya ait merkez (Güvercinlik) ve ilçelerde bulunan 6 nokta, özel
iĢletmelere ait Sincan ve Çubuk ilçelerinde bulunan 2 nokta, üreticilere ait Kazan
ve Çubuk ilçelerinde bulunan 2 nokta olmak üzere, toplam 10 noktadaki buğday
depolarından alınan örneklerin incelenmesi sonucunda, toplam 9 adet tür tespit
edilmiĢtir (Çizelge 1).
Toplamda 84 adet örnek (75 adet buğday-9 adet arpa) incelenmiĢ olup 45 adedinde
herhangi bir bulaĢıklık tespit edilmemiĢtir. Bunlardan 30 adedinde depolanmıĢ
ürünlerde zararlı böcek türlerinden en az 1‟ine canlı olarak rastlanmıĢtır. Alınan 8
adet örnekte ise zararlı türe rastlanmasına rağmen canlı bireyler tespit edilememiĢ
ve bunlardan parçalanmamıĢ olan bireylerin tür teĢhisleri yapılmıĢtır. Bazı
örneklerde canlı türe rastlanılmamasının, örnek alınan noktalarda düzenli olarak
fümigasyon uygulaması yapılmasından kaynaklı olduğu düĢünülmüĢtür. Alınan
örneklerin teĢhisleri sonucunda, Coleoptera takımının Curculionidae familyasına
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bağlı Sitophilus granarius (Linnaeus 1758) (Buğday biti), Sitophilus oryzae
(Linnaeus 1763) (Pirinç biti) ve Sitophilus zeamais (Motschulsky 1855) (Mısır
biti); Tenebrionidae familyasından Tribolium castaneum (Herbst 1797) (Un biti);
Bostrichidae familyasından Rhyzopertha dominica (Fabricius 1792) (Ekin kambur
biti); Laemophloeidae familyasından Cryptolestes ferrugineus (Stephens 1831);
Silvanidae familyasından Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus 1758) (Testereli
böcek); Dermestidae familyasından Trogoderma granarium (Everts 1898) (Khapra
böceği) türleri saptanmıĢtır. Psocoptera takımından ise Liposcelididae familyasına
ait Liposcelis bostrychophila (Badonnel 1931) türü tespit edilmiĢtir.
Çizelge 1. Ankara‟da 2011-2012 yıllarında buğday depolarında saptanan böcek türleri
(canlı ve/veya ölü)
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Dünya‟da ve ülkemizde bu konuda çalıĢan araĢtırıcılar buğday ve arpa depolarında
benzer zararlılara rastlamıĢlardır (Turner (1994), Storey et al. (1983), Fields et al.
(1993), Trematerra and Sciarretta (2004), Dörtbudak ve Aydın (1984), Ergül ve
ark. (1972), Özar ve Yücel (1981), Kiper ve Yasan (1992), Özsisli (2010)).
Dörtbudak ve Aydın (1984) 1980–1983 yıllarında Ankara‟nın Polatlı, Güdül,
Elmadağ, Bala, Haymana, Kalecik ilçelerinde depolanan buğdaylarda 9 ay boyunca
incelemeler yapmıĢ, depolama sürelerine bağlı olarak böceklerden kaynaklanan
kayıpları saptamıĢlardır. AraĢtırıcılar Polatlı, Haymana, Güdül, Elmadağ, Bala,
Kalecik ilçelerinden aldıkları örneklerde S. granarius L.‟ a; Elmadağ, Bala,
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Haymana, Polatlı, Kalecik‟ den alınan örneklerde O. surinamensis L.‟ e; Polatlı,
Güdül, Elmadağ, Bala‟dan alınan örneklerde Ephestia kuehniella‟ ya; Elmadağ,
Bala‟dan alınan örneklerde Tribolium confusum‟ a rastlamıĢlardır. Mevcut
çalıĢmada alınan örneklerden Polatlı ve Haymana ilçelerinde S. granarius, Çubuk,
Kazan, AyaĢ, Haymana, Kazan ve AyaĢ ilçelerinde O. surinamensis, tespit
edilmiĢtir. Sincan ilçesinde özel bir iĢletmeden alınan örneklerin birinde T.
granarium‟ a rastlanmıĢtır. E. kuehniella ve T. confusum daha önceki sürveylerde
tespit edilmesine rağmen, bu çalıĢmada tespit edilememiĢtir. Bu iki türe
rastlanılmaması; alınan örnek lokalitelerinin farklı olması, buğday ithalatının 1980
li yıllara göre artması ve ülke içinde depolanmıĢ ürün sirkülasyonunun artmasıyla
açıklanabilir. Ayrıca günümüzde uluslararası ve ülke içinde bölgeler içinde ticaret
nedeni ile genel olarak depolanmıĢ ürün zararlıları her bölgede görülebilmektedir
(Ferizli ve Emekci 2010).
Türkiye‟de yapılan sürvey çalıĢmalarında elde edilen böcek türleri gerek depolanan
ürünler gerekse coğrafik bölgelere göre değiĢiklikler göstermiĢtir. Ergül ve ark.
(1972) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fabrika, değirmen ve depolarda
tespit edilen zararlılardan en yaygın olarak bulunanlarını S. granarius L., O.
surinamensis L., Tribolium spp., olarak saptamıĢ, Siirt, Diyarbakır ve Mardin
hububat ambarlarında T. granarium Everts, fabrika ve değirmenlerde en çok tespit
edilen zararlıları ise Tribolium spp., O. surinamensis L., Anagasta kuehniella Zel.‟
olarak bildirmiĢlerdir. Özar ve Yücel (1981) Güneydoğu Anadolu bölgesinde T.
granarium Everts, S. granarius (L.), T. confusum Duv., T. castaneum Hbst., O.
surinamensis L., Attagenus piceus Oliv., Anthrenus verbasci L., R. dominica (F.),
Latheticus oryzae Waterh., A. kuehniella (Zell.), Tenebroides mauritanicus L.,
Plodia interpunctella (Hbn.), Pyralis farinalis L., Typhae stercorea L.,
Laemophleous spp., Tenebrio spp., Dermestes spp., Ptinus spp., Scenopinus spp. ve
Psocid'ler gibi böcek türlerinin bulunduğunu bildirmiĢlerdir. Yücel (1988),
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki un fabrikaları ve un değirmenlerinde en yaygın
ve en yoğun zararlı türü, Kırma biti (T. confusum J.Val) olarak saptamıĢlar, bu
türden sonra en yaygın türü ise Değirmen güvesi (E. kuehniella Zell.) olarak
belirtilmiĢtir. Diğer türler ise Attagenus sp., Buğday biti (S. granarius L. ) , Pirinç
kırma biti (Latheticus oryzae Water.), Ekin kambur biti (R. dominica F.), Ekin kara
böceği (Tenebroides mauritanicus L), Un kurdu (Tenebrio molitor L) ve Hububat
ambar akarı (Acarus siro L) olarak bulunmuĢ ayrıca çalıĢmada Scenopinus
fenestralis L. (Diptera: Scenopinidae) faydalı tür olarak bulunmuĢtur. Kiper ve
Yasan (1992), Karadeniz bölgesinde yaptıkları çalıĢmada Buğday biti (S. granarius
L.), Testereli böcek (O. surinamensis L.), Kırma bitleri (Tribolium spp.), Küçük
kırma bitleri (Laemophleous spp.), Ekin kara böceği (T. mauritanicus L.), Kuru
meyve güvesi (P. interpunctella Hbn.), Arpa güvesi (Sitotroga cereaella Oliv.),
Kitap bitleri (Liposcelis spp.) ve akarlardan Un akarı (A. siro L.) ve Glycyphagus
destructor Sehrank. türlerini belirlemiĢlerdir. Liposcelis Motschulsky, 1852 cinsine
ait bazı türler Türkiye de kayıt edilmiĢtir (Psocoptera: Liposcelididae). Liposcelis
entomophila (Enderlein 1907) Alkan (1961) tarafından ilk kez Trabzon TMO
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silolarında tespit edilmiĢtir. Yoğun olarak silolarda özellikle mısır tohumlarında
bulunduğu ancak sekonder bir zararlı olduğu kaydedilmiĢtir. Aynı zamanda
kozmopolit bir zararlı olan Liposcelis divinatoria (Müller 1776) Türkiye‟nin
hemen hemen her yerinde bulunmuĢtur (Lodos 1986). Özar ve Yücel (1981)
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yürüttükleri çalıĢmalarında, Kiper ve Yasan
(1992) Karadeniz Bölgesinde psocid türlerine rastlamıĢlardır, türler
bildirilmemiĢtir. Özsisli (2010)‟ye atfen Lienhard (1990) Türkiye‟ de Liposcelis
decolor Pearman, 1925 ve Liposcelis tricolor Badonnel, 1973 türlerinin varlığını
bildirmektedir. Yaptığımız bu çalıĢmada L. bostrychophila Ġç Anadolu bölgesinde
ilk kez depolanmıĢ buğday ve arpa üzerinde saptanmıĢtır. L. bostrychophila Özsisli
(2010) tarafından 2006 yılında KahramanmaraĢ‟ta un ve irmik örneklerinde
Türkiye‟de ilk defa tespit edilmiĢtir. Kitap biti olarak bilinen L. bostrychophila
yaygınlaĢan partenogenetik olarak çoğalan depolanmıĢ ürünlerde zararlı bir türdür
(Turner 1994). Psocidlerin en önemli özellikleri 72-144 gün gibi olan ömürleridir.
Kötü koĢullarda ve yiyecek olmadan hayatta kalmayı baĢarabilmesi, yaĢam
döngüsü 2-4 hafta olduğundan dolayı popülasyonun kısa sürede yüksek seviyelere
çıkması sebebiyle bu zararlılarla mücadelede güçlük çekilmektedir (Nayak 2006).
Kucerova (2002) yaptığı çalıĢmada L. bostrychophila' nın ürüne bulaĢmasından
sonra, buğdaylarda ağırlık kaybı ile döl verme arasında pozitif bağlantı
görüldüğünü tespit etmiĢtir. Psocidlerin buğdayda yüksek nem içeriği (%15.3) ve
kırıklı dane varlığında, daha kolay geliĢtiğini ve aynı zamanda endosperm ile
beslendiklerini saptamıĢtır. Ayrıca Psocid ile bulaĢık tohumlarda çimlenmede
azalma gözlendiğini belirtmiĢtir. Alınan buğday ve arpa örneklerinde en yoğun
olarak saptanan L. bostrychophila toplamda 1250' den fazla bulunmuĢtur. Ayrıca
bu zararlının vücut kalıntıları, pislikleri nedeniyle de ürünün kalite özelliklerinde
önemli ölçüde düĢüĢlere neden olduğu gözlemlenmiĢtir. Ancak ülkemizde
depolanmıĢ ürün zararlıları için kullanılan fümigantlar bu zararlı için ruhsatlı
değildir zararlının mücadelesi ile ilgili araĢtırmaların yapılmasının gerekliliği
ortaya konmuĢtur.
Tahıllarda baĢlıca zararlılar arasında Sitophilus spp., T. granarium, S. cerealella, ve
R. dominica‟ nın bulunduğu ve bunların sağlam tanelerde zarar meydana
getirebildikleri belirtilmiĢtir. Diğer türlerin ise önceden zarar görmüĢ yada kırıklı
tanelerde beslendikleri bildirilmiĢtir (Ferizli ve Emekci 2010). ÇalıĢmamızda tespit
ettiğimiz yoğun olarak tespit edilen ikinci sıradaki Coleoptera takımı Curculionidae
familyasında yer alan Sitophilus cinsine bağlı türler ülkemizde yapılan birçok
sürvey çalıĢmasında rastlanmıĢtır (Dörtbudak ve Aydın (1984), Ergül ve ark.
(1972), Özar ve Yücel (1981), Yücel (1988), Kiper ve Yasan (1992)). Ġncelenen 75
adet buğday örneğinin 7 adedinde S. granarius, 2 adedinde S. oryzae, 4 adedinde S.
zeamais, 5 adedinde T. castaneum, 12 adedinde R. dominica, 7 adedinde C.
ferrugineus, 5 adedinde O. surinamensis, 1 adedinde T. granarium, 16 adedinde L.
bostrychophila türü saptanmıĢtır. Ġncelenen 9 adet arpa örneğinin 2 adedinde L.
bostrychophila, 1 adedinde S. zeamais, 1 adedinde S. granarius ve 1 adedinde T.
castaneum bulunmuĢtur. Ankara ilinde 10 noktada bulunan hububat depolarından
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alınan örneklerin incelenmesi sonucunda S. granarius (29 adet), S. oryzae (174
adet), S. zeamais (635 adet), T. castaneum (245 adet), R. dominica (505 adet), C.
ferrugineus (30 adet), O. surinamensis (145 adet), T. granarium (8 adet), L.
bostrychophila (>1250 adet) tespit edilmiĢtir (Çizelge 2). Örneklerden elde edilen
sonuçlara göre ergin sayıları dikkate alındığında Psocoptera takımı Liposcelididae
familyasına ait L. bostrychophila en yoğun tür olarak saptanmıĢ, bunu takiben
Coleoptera takımı Curculionidae familyasında yer alan Sitophilus türleri ve
Bostrichidae familyasından ise R. dominica yer almıĢtır. Hububat ambar
zararlılarından Kapra böceği Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunduğu
bilinmesine rağmen bu çalıĢmada Sincan‟dan alınan örneklerde tespit edilmiĢtir.
Çizelge 2. Ankara ilinde 2011-2012 yıllarında buğday ve arpa depolarından saptanan zararlı
türler (adet) ve örnek sayları
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Depolanan hububat ve hububattan üretilen ürünler, zararlıların saldırısına
uğrayarak, çeĢitli yönlerden kayıplara uğramaktadır. Sitophilus türleri tüm hububat
çeĢitlerinde beslenmekte larvaları içten, erginleri dıĢtan tanelere zarar vermektedir.
Yoğun bulaĢmalarda da üründe kızıĢmaya neden olmaktadır (Anonim 2008).
ġayeste (1971), Ekin kambur biti' nin Orta Anadolu bölgesinde tahıl depolarında
toplanan örneklerde yaygın olarak bulunduğunu, zararlının sağlam hububat
tanelerinde beslendiğini, ergin ve larvaların gömlek ve pislikleri ile besin
maddelerine zarar verdiğini bildirmiĢtir. Kırma bitleri, hububat kırması, un ve
undan üretilen makarna, bisküvi benzeri ürünler, kepek, çorbalık materyal, niĢasta
ve bazı yağlı tohumlarda kötü koku oluĢturarak ürün kalitesi bozmaktadır. Testereli
böcek ve Küçük kırma biti ise un ve ürünleri, kuru meyve, kuru tütün, kuru
sebzelerde zarar oluĢturduğu belirlenmiĢtir. Kapra böceğinin hububat çeĢitleri, süt
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tozu, bira mayası, organik kuru maddeler, kuru meyve, sebze tohumları, keten
tohumu, pamuk tohumu vb. materyallerde zarar vermektedir (Anonim 2008).
Yoğun Liposcelididae bulaĢmalarında buğdayın çimlenme gücünü yitirdiği,
insanlarda dıĢkı ve atıklarının alerjik reaksiyonlara neden olduğu bildirilmektedir
(Obr 1978, Kucerova 2002). Ambar böcekleri, bulaĢtıkları ürünlerde beslenerek
ağırlık ve kalite yönünden kayıplar oluĢtururlar. Bu kayıpların yanı sıra, zararlıların
gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik
kayıplarına uğrar. Yoğun bulaĢmalarda üründe küflenme, kızıĢma ve kokuĢmalar
ortaya çıkar. Bununla birlikte bulaĢık ürünlerin tüketilmesiyle, alerjik reaksiyonlar,
kaĢıntı, iĢtahsızlık, gibi belirtiler ve değiĢik enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.
Sonuç olarak, Ankara ilinde depolanmıĢ buğdaylarda saptanan bu zararlı türlerin
yoğunlukları göz önüne alındığında depolama koĢullarının yeniden gözden
geçirilmesi gerektiği ortaya konulmuĢtur. Örnekleme yapılan depolarda sürekli
fümigasyon uygulamasına rağmen zararlı yoğunluğundaki yüksek oran fümigasyon
uygulamalarının yeterli sonuç vermediğini göstermektedir. ÇalıĢma alanında
yapılan gözlemlerde zararlı mücadelesinde fosfin gazının kullanıldığı gözlenmiĢtir.
Ferizli ve Emekci (2010), Fosfin kullanılarak yapılan fümigasyonlarda; belirli
düzeydeki konsantrasyonun belirli sürelerde ortamda tutulması gerektiğini
belirtmiĢlerdir. Yüksek dozlarda kısa süreli fümigasyon yerine düĢük dozlarda
uzun süreli fümigasyon uygulamalarının tercih edilmesi, fümigasyonun yeterince
gaz geçirmez ortamlarda yapılması, fümigasyon süresince gaz konsantrasyonunun
takip edilmesi,
“gaz geçirgenlik testi” yapılması ve kaydedilen gaz
konsantrasyonlarına göre uygulamanın yapılmasını bildirmektedirler. Hasat edilen
ürüne zararlı böceklerin bulaĢmaması için hasattan sonra hububatın uygun
koĢullarda depolanması ve ürünlerin depoya alınmadan koruyucu olarak
ilaçlanması veya fümigasyona tabi tutulmasının önemli olduğunu görülmektedir.
Depolama sırasında sürekli olarak deponun ve depolanan ürünün sıcaklık, nem,
oksijen vb. değerleri alınarak mücadele çalıĢmalarının bu değerlere göre
yönlendirilmesi baĢarılı sonuçlar alınmasını sağlayacağı düĢünülmektedir.
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