
ÇAYIR TIRTILLARINA KARŞI MÜCADELE EDELİM 

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlimizde son zamanlarda artış gösteren ve 

gündemde olan çayır tırtılları için açıklama yapılmıştır.  

Yapılan açıklamada; 

Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis L.) ergini, kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi ve lekeler 

olan, açık kahverenginde bir kelebektir. Vücut uzunluğu 10-12 mm (Şekil-a).  

     

          Şekil a- Çayır Tırtılı Kelebeği Ergini             Şekil b- Çayır Tırtılı larvası 

Yumurtaları oval şekilli, şeffaf ve renksiz olup, ileriki dönemde portakal sarısına, larvanın 

çıkışına yakın gri renge dönmektedir.   

Zararlının 5 larva dönemi vardır. Birinci dönem larva boyu 1.5-2.5 mm, son dönemde ise 18-

25 mm.dir. Olgun larva siyaha yakın yeşil renkli olup, sırt ve yanlarında boydan boya uzanan 

açık ve koyu renkli çizgiler vardır (Şekil-b).  

Zararlının pupaları 8-13 mm uzunluğunda ve 3-4 mm genişliğindedir. Kışı pupa kokonu içinde 

olgun larva olarak toprağın 5-7 cm. derinliğinde geçirir. İlkbahara girerken pupa olur. Pupa 

süresi 14-18 gündür. İlk erginler nisan ortalarında uçmaya başlamaktadır. 

Zararlı yoğun olduğu yerlerde oburca beslenerek yaprakların sadece damarlarını bırakmaktadır. 

Bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar, salgın yıllarında bitkilerin 

tamamen yapraksız bırakabilmektedir (Şekil-b) 

                                           

            Şekil c-Çiçekte zararı                                        Şekil d- Yaprakta zararı. 

Çayır tırtılı polifag bir zararlıdır.  

Zararlı ile mücadele şu şekilde olmalıdır : 

 

 

 

 



Kültürel Mücadele 

Bu zararlı ile mücadelede kültürel önlemler çok önemlidir.  

- Sonbaharda tarlalar derin sürülmelidir. Böylece pupa kokonlarının bir kısmı derine düşmekte 

ve kelebek toprak yüzüne çıkamamaktadır. Bir kısım kokonlar ise toprak yüzünde kalarak 

kuşlara yem olmakta veya kış soğuklarından olumsuz etkilenmektedir. 

- İlkbaharda yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Böylece yabancı otlara bırakılmış yumurtalar 

ve larvalar yok edilmiş olur. Kültür bitkilerinde de yabancı ot mücadelesinin sürdürülmesi aynı 

faydayı sağlayacaktır. 

- İlkbaharda diskaro ile toprak işlemesi yapılmalıdır. 

- Yonca, tırfıl, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi popülasyonun azaltılması bakımından 

önemli bir yöntemdir. 

Kimyasal Mücadele 

İlaçlama zamanı 

Tarlanın köşegenleri doğrultusunda zikzak yürünerek her 25-30 m’de bir olmak üzere 

metrekarede 10 adet larva saptandığında mücadeleye başlanmalıdır. Mücadele en geç üçüncü 

dönem larvalara karşı yapılmalıdır.   

 

Aktif Madde 

 

Doz 

Son İlaçlama İle Hasat 

Arasındaki Süre  

Deltamethrin 25 g/l 25 ml/100 litre suya 3 gün 

 

 

 

Kamuoyuna Önemle Duyurulur… 

 

 

 


