
MÜCADELESİ

KÜLTÜREL ÖNLEMLER
Tarla içindeki veya kenarındaki yabancı otlar ile 
mücadele edilmelidir.

Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

Sık ekiminden kaçınılmalıdır.

Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınıl-
malıdır.
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İlaçlama Zamanının Tespiti
İlaçlamalar için bitki çıkışından itibaren kontroller 
başlanmalı ve ilk helezon döneminden (2-6 
Yaprak) bitki başına 13 birey bulunduğunda ilaçla-
ma yapılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE2

Özellikle yağmurlama ve salma 
sulama yapılan alanlar ile yabancı ot 
mücadelesinin yeterince yapılmadığı 
lokal alanlarda yaprak piresi popülas-
yonu yüksek olmaktadır. 

İLETİŞİM
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MISIRDA
YAPRAK PİRELERİ

KONYA İL TARIM VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Zyginidia sohrab Ergini 

  Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

konya@tarimorman.gov.tr

http://konya.tarimorman.gov.tr

Tel:  0 332 322 34 60       Fax: 0 332 322 43 15

@konyailtarim@konyatarimorman konyatarim



YAŞAYIŞI

Kışı genellikle yumurta halinde geçirmele-
rine karşın,  ergin veya 5.dönem nimf halin-
de geçiren türleri de vardır. 

İlkbaharda uygun sıcaklık şartlarında 
yumurtadan çıkan nimfler ve kışı ergin 
olarak geçiren bireyler kışlama yerlerinden 
çıkarak tarla kenarlarında bulunan yabancı 
otlarla beslenirler.

Ergin bireyler birkaç gün sonra çiftleşir ve 
yumurtalarını, taze yaprak dokusu içine 
çoğunlukla yaprak ana damarı kenarları ile 
yaprağın gövdeye bağlandığı sapa tek tek 
veya grup halinde bırakır. 

Nimfler ışıktan kaçma eğiliminde olup 
genellikle ilk çıkan yaprakların alt yüzeyin-
de beslenirler.

Yaprak pirelerinin doğrudan ve dolaylı olarak 
2 farklı zarar şekli vardır.

ZARAR ŞEKLİ

DOĞRUDAN ZARAR
Bitkileri sokup emmek suretiyle klorofilin 
parçalanmasına neden olurlar. Yaprak üzerinde 
dikiş sırasına benzer beyaz alanlar oluşur.     
(Şekil 1).

Yaprak pirelerinin salgıladıkları toksik maddeler 
ile bitkinin buna verdiği tepki sonucu hopper-
burn (Yaprakpiresi yanıklığı) diye isimlendirilen 
zarar meydana gelir. Bu zararda öncelikle dış 
kenarları kurumaya başlayan yapraklarda 
kıvrılmalar meydana gelir ve daha sonra bu 
yapraklar kahverengileşerek kuruyup dökül- 
mektedir (Şekil 2).

Yaprak pirelerinden bazı türlerin salgıladıkları 
tatlımsı madde veya yaprakpiresi styletlerinin 
giriş yerlerinden dışarı akan bitki öz suyu 
bitkilerin organlarını kaplamaktadır. Bu durum-
daki bitkilerin normal fonksiyonlarında deği- 
şiklikler meydana gelir.

Dişi bireyler bitki dokularına ovipozitörleri ile 
yumurta koyarken dokuları zedeler ve yaralar 
açarlar.

Bazı türlerin bitkilerin büyüme organlarında ya 
da taze yapraklarında beslenmesi sonucu 
damarlarda şişkinlik, bitkide bodurlaşma veya 
çalılaşma görülebilmektedir (Şekil 3).
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DOLAYLI ZARAR
Bazı türler virüs ve virüs benzeri organizmaların 
vektörü olduğu için önemli zararlar meydana 
getirmektedirler

2

Mısırda
Yaprak Pireleri

TANIMI
Yaprak pireleri veya Cüce ağustosböcekleri 
olarak bilinirler. Erginleri boyut, şekil, renk ve 
desen bakımından türden türe farklılık göster-
mektedirler. Büyüklükleri 1-10 mm arasında 
değişir. Vücutları silindirik olup ön kısmı geniş ve 
arkaya doğru incelir. Ön kanatlar kalın ve çok 
defa parlak renktedir. Baş üçgen şeklinde ve 
ileriye doğru uzamıştır. Antenleri kıl şeklinde, 
gözlerin ön kısmında ve arasından çıkar.

Ergin
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