
BİYOTEKNİK YÖNTEMLERBİYOTEKNİK YÖNTEMLER

Zararlıların biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları Zararlıların biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları 
üzerine etkili olan bazı yapay veya doğal maddeler üzerine etkili olan bazı yapay veya doğal maddeler 
kullanarak onların, yani zararlıların normal özellikleri kullanarak onların, yani zararlıların normal özellikleri 
bozulmak suretiyle uygulanan yöntemlere bozulmak suretiyle uygulanan yöntemlere biyoteknikbiyoteknik

 yöntemler denir. yöntemler denir. 



FeromonlarFeromonlar
FeromonlarFeromonlar, böceklerin beslenme, çiftleşme, savunma, , böceklerin beslenme, çiftleşme, savunma, 

gizlenme, kaçma vb. davranışlarını belirlemede etkilidir. Bu gizlenme, kaçma vb. davranışlarını belirlemede etkilidir. Bu 
davranışlardaki işlevlerine ve özellikle biyolojik etkilerine davranışlardaki işlevlerine ve özellikle biyolojik etkilerine 
göre göre feromonlarferomonlar

 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 

1. Çiftleşme veya seks 1. Çiftleşme veya seks feromonları      feromonları      
2. Alarm 2. Alarm feromonları    feromonları    
3. Toplanma 3. Toplanma feromonlarıferomonları
4. 4. AfrodisiacAfrodisiac

 
yani çiftleşmeyi artıran yani çiftleşmeyi artıran feromonlarferomonlar

5. İz5. İz--işaret işaret feromonları                   feromonları                   
6. Sosyal böceklerdeki kraliçe yetiştirme 6. Sosyal böceklerdeki kraliçe yetiştirme feromonları feromonları 



Delta yapışkanlı tuzak         Delta yapışkanlı tuzak         WingWing tuzak             tuzak             DiamondDiamond tuzaktuzak

FunnelFunnel tuzak (yeşil)        tuzak (yeşil)        FunnelFunnel tuzak (sarı)     tuzak (sarı)     FunnelFunnel tuzak (çok renkli)tuzak (çok renkli)

FEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİFEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİ

http://www.osman.com.tr/Tuzak-02_Wing.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-03_Diamond.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-04_Funnelyesil.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-05_Funnelsari.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-06_Funnelrenkli.htm


FEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİFEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİ

Yapışkan bant                   Toprak altı
 

boru tuzağı
 
Depo tespit tuzağı

Dome
 

tuzak                         Sonda tuzak                Çok hunili kabuk böceği tuzağı

http://www.osman.com.tr/Tuzak-08_Sonda.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-07_Dome.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-13_Yapiskan.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-15_Depo.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-14_Boru.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-09_Hunili.htm


FEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİFEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİ

Üçgen hunili 1 

(radyotör
 

tip)

Kabuk böceği tuzağı

Üçgen hunili 2

(radyatör tip)

Kabuk böceği tuzağı

Kanatlı
 

huni kelebek tuzağı

http://www.osman.com.tr/Tuzak-11_UcgenHuni2.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-12_Kanatlihuni.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-10_UcgenHuni1.htm
http://www.osman.com.tr/Tuzak-11_UcgenHuni2.htm


Bunlar içinde en çok kullanılan seks Bunlar içinde en çok kullanılan seks feromonlarıdırferomonlarıdır. Seks . Seks 
feromonlarıferomonları

 
erkek veya dişi böcek tarafından salgılanır. Bir eşey erkek veya dişi böcek tarafından salgılanır. Bir eşey 

tarafından salgılanan bu tarafından salgılanan bu feromonferomon
 

ile karşı eşey çiftleşme ile karşı eşey çiftleşme 
bakımından uyarılmış olur. Böcekler arasındaki bu davranış bakımından uyarılmış olur. Böcekler arasındaki bu davranış 
ayarlanmış olur. Seks ayarlanmış olur. Seks feromonlarıferomonları

 
böceklere karşı savaşta dolaylı böceklere karşı savaşta dolaylı 

ve doğrudan olmak üzere iki şekilde kullanılır.    ve doğrudan olmak üzere iki şekilde kullanılır.    
A. Dolaylı kullanılması : Zararlıların A. Dolaylı kullanılması : Zararlıların populasyonlarını  populasyonlarını  inceleyip inceleyip 

savaşa karar verme ve zamanını belirlemek amacıyla kullanılır.  savaşa karar verme ve zamanını belirlemek amacıyla kullanılır.  
B. Doğrudan kullanılması : Tarımsal savaş çalışmalarında B. Doğrudan kullanılması : Tarımsal savaş çalışmalarında 

feromonlarferomonlar
 

zaralılarazaralılara
 

karşı doğrudan üç şekilde kullanılır. karşı doğrudan üç şekilde kullanılır. 
--

 
Birincisi, kültür alanlarında belirli aralıklarla ve belirli Birincisi, kültür alanlarında belirli aralıklarla ve belirli 

yoğunluklarda yoğunluklarda feromonluferomonlu
 

cezbedici  cezbedici  tuzaklar yerleştirerek tuzaklar yerleştirerek 
zararlıların kitle halinde yakalanıp zararlıların kitle halinde yakalanıp populasyonlarınınpopulasyonlarının

 
azaltılmasıdır.azaltılmasıdır.

--
 

İkincisi, şaşırtma tekniğidir; bir bölge İkincisi, şaşırtma tekniğidir; bir bölge feromonlaferomonla
 

doyurulup doyurulup 
böceklerin davranışlarını bozmak ve bunun sonucunda normal böceklerin davranışlarını bozmak ve bunun sonucunda normal 
yaşamlarını engellemek suretiyle yaşamlarını engellemek suretiyle populasyonlarıpopulasyonları

 
azaltılır.azaltılır.

--
 

Üçüncüsü, Üçüncüsü, feromonlarınferomonların
 

kısırlaştırıcı olan kısırlaştırıcı olan kemosterilantlarlakemosterilantlarla
 bir arada kullanılarak bir arada kullanılarak feromonlaferomonla

 
cezbedilmişcezbedilmiş

 
eşeyler eşeyler 

kemosterilantkemosterilant
 

maddeyle kısırlaştırmak suretiyle maddeyle kısırlaştırmak suretiyle populasyonlarınınpopulasyonlarının
 azaltılması yöntemidir.azaltılması yöntemidir.



Elma içkurdu
 

(C. pomonella )                    Erik içkurdu
 

(C.funebrana)

http://www.unimol.it/didattica-on-line/agraria/rotundo/insetti/page_ordini/ord_Lepidoptera.htm##epi


JuvenilJuvenil
 

Hormon Hormon AnaloglarAnaloglarıı

JuvenilJuvenil
 

hormon bir bhormon bir büüyyüüme hormonudur ve ergin me hormonudur ve ergin 
ddöönemde cinsel olgunlunemde cinsel olgunluğğu ve yumurta geliu ve yumurta gelişşimini kontrol eder. imini kontrol eder. 

BBööceklere karceklere karşışı
 

savasavaşşta; ta; 

a. a. BBööceklerin embriyo geliceklerin embriyo gelişşme dme döönemini bozarak,nemini bozarak,
b. b. BBööceklerin baceklerin başşkalakalaşışım dm düüzenini bozarak,zenini bozarak,
c. c. BBööceklerin bir geliceklerin bir gelişşme dme dööneminden dineminden diğğer gelier gelişşme dme döönemine nemine 

gegeççiişş
 

ddüüzenini bozarak, etkili olur.zenini bozarak, etkili olur.



Uzaklaştırıcılar Uzaklaştırıcılar 

Zararlıların konukçularına yaklaşmalarını önleyen Zararlıların konukçularına yaklaşmalarını önleyen 
veya bulundukları ortamdan kaçmalarını sağlayan veya bulundukları ortamdan kaçmalarını sağlayan 
maddelere maddelere repellentrepellent

 
denir. Fiziksel ve kimyasal olarak denir. Fiziksel ve kimyasal olarak 

2’ye ayrılır.2’ye ayrılır.

Kimyasal Kimyasal repellentrepellent, doğadaki , doğadaki cezbedicicezbedici kokularıkokuları
maskeleyerek zararlıların besin üzerine gelmesinimaskeleyerek zararlıların besin üzerine gelmesini
engellemek veya besinden uzaklaşmasını sağlar.engellemek veya besinden uzaklaşmasını sağlar.
Zararlının koku almasını önlemek gibi.Zararlının koku almasını önlemek gibi.

Fiziksel Fiziksel repellentrepellent, zararlıları fiziksel yapılarıyla, zararlıları fiziksel yapılarıyla
uzaklaştırırlar. Tüylük, dikenlik, sertlik vb.uzaklaştırırlar. Tüylük, dikenlik, sertlik vb.



Beslemeyi EngelleyicilerBeslemeyi Engelleyiciler

Zararlının beslenmesini engelleyen kimyasal Zararlının beslenmesini engelleyen kimyasal 
maddelerdir ve zararlının beslenmesi sonucu maddelerdir ve zararlının beslenmesi sonucu 
ölümlerine neden olurlar.ölümlerine neden olurlar.



Yumurtlamayı EngelleyenlerYumurtlamayı Engelleyenler

Böceklerin yumurtlama davranışı üzerine etkili Böceklerin yumurtlama davranışı üzerine etkili 
olan caydırıcılık esasına dayalı maddelere olan caydırıcılık esasına dayalı maddelere OvipasitionOvipasition

 deterrentdeterrent
 

adı verilir. Bunlar genelde işaret adı verilir. Bunlar genelde işaret feromonuferomonu
 niteliğindedir. niteliğindedir. 



KısırlaştırıcılarKısırlaştırıcılar

Bunlara Bunlara kemosterilant’larkemosterilant’lar
 

adı verilir ve zararlıların adı verilir ve zararlıların 
üreme gücünü azaltan veya yok eden kimyasal üreme gücünü azaltan veya yok eden kimyasal 
bileşiklerdir. Üç ana grup altında toplanırlar.bileşiklerdir. Üç ana grup altında toplanırlar.

AlkilleyicilerAlkilleyiciler
AntimetabolitlerAntimetabolitler
Karışık bileşimde olanlarKarışık bileşimde olanlar


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	FEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİ
	FEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİ
	FEROMON TUZAK ÇEŞİTLERİ
	 �
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

