
Nohutsinegi

2.1.     Nohut sineði 
            [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae]

2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli

        Erginlerin hakim rengi siyahtýr. Karýn kýsmý sarý çizgili, vücudun diðer kýsýmlarý gri-siyah 
renkte, fazla hareketli olmayan sineklerdir. Tarlada dikkatli bakýldýðýnda, nohut yaprakçýk ve 
dalcýklarý üzerinde kolayca görülürler. Diþiler ortalama 1.4-1.6, erkekler 1.1-1.3 mm boyundadýr 
(Þekil 1). Yumurtalarý mat beyaz renkte, ortalama 0.1 mm boyundadýr. Yumurtalar yaprak dokusu 
içine býrakýldýklarý ve küçük olduklarýndan gözle görülmezler. Larvalar, kirli sarý, parlak 
görünümlü ve silindiriktir. Larvalar, nohut yaprakçýklarýnýn iki epidermisi arasýnda açtýðý galeride 
bulunur. Olgun larva ortalama 2.4-2.8 mm boyda olup, çýplak gözle kolayca görülür (Þekil 2). 
Pupalarý fýçý þeklinde, bal sarýsý veya kýzýl kahverenginde olup, boyu 2 mm’dir (Þekil 3).

        Kýþý topraðýn 3-6 cm derinliðinde pupa döneminde geçirir. Ýlkbaharda erginler çýkar ve taze 
nohut yaprakçýklarýnda beslenirler. Erginler cinsel olgunluða eriþince çiftleþirler ve diþiler 
ovipozitörleriyle yaprakçýklarýn üst epidermisini delerek, iki epidermis arasýna yumurta býrakýrlar. 
Her yaprakçýða genellikle 1 adet olmak üzere bir diþi 30-35 yumurta býrakýr. Yumurtalarýn 
býrakýldýðý yer, hafif bir þiþkinlik ve açýk renkli bir leke halinde görülür. Yumurtalar 2-4 günde 
açýlýr. Yumurtadan çýkan larva, yaprakçýkta galeri açarak beslenir (Þekil 4). Olgun larva, 
yaprakçýðýn yan kenarýndan kendini topraða atarak 2-5 cm toprak derinliðinde pupa olur. Pupa 
dönemi 14-15 gündür. Bir dölünü yaklaþýk 1-1.5 ayda tamamlar. Yýlda 2-3 döl verir.

Þekil 1. Nohut sineði (L.cicerina ) ergini .
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Þekil 2. Nohut sineði ( L . cicerina ) larvasý .

        Larvanýn beslenmesi sonucu önce açýk renkli ip þeklinde galeri oluþur. Daha sonra galeri 
kabarcýk þeklini alýr ve tüm yaprak ayasýný kaplar. Bu dönemde larvanýn pislikleri göze çarpar. 
Þiddetli zarar görmüþ yaprakçýklar sararýr ve dökülür. Dökülmeler bitkinin özellikle alt 
dalcýklarýnda olur. Þiddetli zarar sonucu yaprakçýklarý dökülen bitkiler az ürün verir.

Þekil 3. Nohut sineði (L.cicerina) pupalarý .
Þekil 4. Nohut sineði ( L.cicerina)’nin zararý .

2.1.2. Doðal Düþmanlarý

        Ege Bölgesinde larva-pupa parazitoiti olarak Opius monilicornis Fisher. (Hym.:Braconidae) 
saptanmýþtýr (Þekil 5). Bu parazitoitin, Nohut sineði larvalarýný %3-15 oranlarýnda parazitlediði 
belirlenmiþtir. 
        Akdeniz Bölgesinde ise, doðal düþman olarak saptanan parazitoit türleri aþaðýda verilmiþtir: 
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Doðal düþmanlarýn bilimsel adý Takým ve familyasý

Diglyphus isaea (Walker) (Hym.: Eulophidae)

Chrysocharis longitarsus (Han.) “ “

Diaulinopsis arenaria (Erdös) “ “

Tetrastichus sp. “ “

 

Þekil 5. Nohut sineðinin parazitoiti Opius 
monilicornis Fisher.’in ergini

2.1.3. Mücadelesi

a) Kültürel Önlemler

        Bir önceki yýl nohut sineði zararý görülen tarlalarda kýþý geçirecek pupalarý öldürmek 
amacýyla hasat sonunda derin sürüm uygulanmalýdýr.

b) Biyolojik Mücadele

        Parazitoitler, zararlýyý baský altýnda tutacak yoðunlukta bulunmadý-ðýndan uygulamaya 
verilecek bir yöntem yoktur. Entegre mücadele prensipleri doðrultusunda, zararlýnýn 
parazitoitlerinin korunmasýna özen gösterilmeli ve Nohut sineðine karþý yapýlacak olan 
mücadelede parazitoit-lere etkisi en az olan ilaç kullanýlmalýdýr.

c) Kimyasal Mücadele
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        Zararlý olduðu yerlerde, nohutlarýn çýkýþýndan 15-20 gün sonra, tarlada yapýlan 
kontrollerde, bitkilerde %50 bulaþma saptandýðýnda ilaçlama yapýlmalýdýr. Bir bitkide 2-3 galerili 
yaprak bulunmasý halinde o bitki bulaþýk kabul edilir. 
        Ýlkbaharý yaðýþlý geçen yýllar ile nohutun iyi geliþme gösterdiði verimli ve kuvvetli 
topraklarda Nohut sineði popülasyonu yüksek olsa bile verimi azaltacak bir etkide 
bulunmadýðýndan ilaçlama gerekmemektedir. Bu nedenle, bitkilerin normal geliþemediði, taban 
suyu az, topraðý kýraç ve ilkbaharý kurak geçen yýl ve yerlerde kimyasal mücadele gerekli 
olmaktadýr. Bir uygulama yeterlidir. 
        Nohut sineðinin kimyasal mücadelesinde tavsiye edilen ilaçlar ve dozlarý Çizelge 2’de yer 
almaktadýr.
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8. NOHUT ENTEGRE MÜCADELE ROGRAMLARINDA KULLANILACAK 
PESTÝSÝTLER

        Nohut Entegre Mücadele Teknik Talimatýnda; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, 
dayanýklý çeþitler, genetik mücadele, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel tedbirler gibi, 
kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmiþtir. Alternatif mücadele yöntemleri 
ile kontrol altýna alýnabilen hastalýk, zararlý ve yabancýotlarýn mücadelesinde, kimyasal 
mücadele tavsiye edilmemiþtir. Kimyasal mücadele yapýlmasý zorunlu olan hastalýk, zararlý 
ve yabancýotlarýn mücadelesinde ise “Zirai Mücadele Teknik Talimatlarý”nda önerilen bütün 
ilaçlar (pestisitler) deðil; insan saðlýðý, çevre ve biyolojik denge üzerine olumsuz etkisi çok 
düþük olan veya hiç bulunmayan, çevre dostu ve spesifik ilaçlar tavsiye edilmiþtir. Geçici 
olarak tavsiye edilen bazý konular dýþýnda, riski yüksek olan ilaçlar, bu talimata alýnmamýþtýr. 
        Ýlaçlarýn seçimi, uluslararasý standartlar dikkate alýnarak yapýlmýþtýr. Bunun için, konu 
uzmaný araþtýrýcýlardan oluþan komisyonlar teþkil edilmiþtir. Bu komisyonlar, uluslararasý 
kuruluþlar tarafýndan geliþtirilen kriterleri kullanarak, ilaçlarý etkili madde gruplarý itibariyle 
deðerlendirmiþtir. Bu kriterlere göre ilaçlar, insan saðlýðý, memeli hayvanlar, doðal düþmanlar
(parazitoitler, predatörler, entomopatojenler), bal arýlarý, kuþlar ve balýklara yan etkileri ile 
çevre ortamlarýndaki(toprak, su, hava) kalýcýlýklarýna göre puanlamýþtýr. Bu puanlama 
sonucu, 7(yedi) ve 7’nin altýnda puan alanlar, Entegre mücadele programlarýnda tavsiye 
edilmiþtir. Ancak bunlar da "Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar" ve "Ýkinci Derecede 
Tavsiye Edilen Ýlaçlar " olmak üzere iki gruba ayrýlarak önerilmiþtir. 
        Bazý hastalýk, zararlý ve yabancýotlarýn mücadelesinde, Entegre mücadele programlarý 
için uygun ilaç bulunmamasý veya sayýsýnýn çok az olmasý nedeniyle, bu konularda puaný 
7’nin üzerinde olan bazý ilaçlar geçici olarak tavsiye edilmiþtir. Entegre mücadele 
programlarý için uygun ilaçlar tavsiyeye girdiði zaman, geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar, bu 
Talimattan çýkartýlacaktýr. 
        Karýþým ilaçlarýn seçiminde, risk puaný yüksek olan etkili madde esas alýnmýþtýr. 
Herbisitlerin faydalý böceklere yan etkileri ile ilgili yeterli araþtýrma sonucu bulunmadýðý için, 
bunlarýn deðerlendirilmesinde diðer kriterler esas alýnmýþtýr. 
        Bundan sonra ruhsat alacak ilaçlar da ayný kriterlere göre deðerlendirilecek ve bu 
talimatlardaki ilgili bölüme yazýlacaktýr. Bunun için, ilaç listelerinde boþ satýrlar býrakýlmýþtýr. 
        Entegre mücadele programlarýnda yapýlacak ilaç tavsiyelerinde, "Öncelikli Olarak Tavsiye 
Edilen Ýlaçlar" grubundakilere öncelik verilmelidir. Ýlaçlar, doðal düþmanlarýn en az zarar 
göreceði zamanlarda kullanýlmalý ve ilaçlamalar, uygun alet ve uygulama tekniði kullanýlarak 
yapýlmalýdýr. 
        Nohut Entegre mücadele programýnda tavsiye edilen ilaçlar, Çizelge 2'de verilmiþtir.

Çizelge 2 . Nohut Tarlalarýnda Entegre Mücadele Programýnda, Kullanýlacak Ýlaçlar ve 
Dozlarý
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1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)]

Etkili Madde Adý 
ve Oraný

Formülasyon Tipi Doz (Preparat / da)

Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar

   

   

Ýkinci Derecede Tavsiye Edilen Ýlaçlar

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Endosülfan , %32.9 WP 150 g 

Endosülfan , 360 g/l EC 150 ml 

2. Nohut yeþilkurdu [Heliothis viriplaca (Hufn.)]

Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar

   

   

Ýkinci Derecede Tavsiye Edilen Ýlaçlar

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Endosülfan , %32.9 WP 150 g

Endosülfan , 360 g/l EC 150 ml

3. Bozkurt’lar [Agrotis (=Scotia) spp.]

Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar

   

   

Ýkinci Derecede Tavsiye Edilen Ýlaçlar

http://www.tagem.gov.tr/yayinlar/kitapnohut/pestisitler.htm (2 of 5)4/06/07 5:54 PM



pestisitler

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Endosülfan, %32.9 WP 150 g/(10 kg kepek+500 g 
þeker)

Endosülfan,360 g/l EC 350 ml/(10 kg kepek+500 g 
þeker)

5. Trips'ler ( Thrips spp.)

Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar

   

   

   

Ýkinci Derecede Tavsiye Edilen Ýlaçlar

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar

Endosülfan , %32.9 WP 200 g

6. Nohut antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.)]

Etkili Madde Adý 
ve Oraný

Formülasyon 
Tipi

Doz (Preparat)

100 l suya* 100 kg tohuma

Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar

Thiram , %80 WP _ 300 g

Kükürt, %80 WP 300 
g 

_

Chlorothanonil, %75 WP 200 
g 

_
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Mancozeb, % 80 WP 200 
g 

_

Maneb, %80 WP 200 
g 

_

Propineb , %70 WP 200 
g 

_

7. Yabancýotlar

Etkili Madde Adý 
ve Oraný

Form. Tipi Doz 
(Preparat/da)

Uygulama zamaný

Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen Ýlaçlar

Prometryne, %80 WP 125 g Ekimden sonra, nohut 
ve yabancýotlar 
çýkmadan önce

Ýkinci Derecede Tavsiye Edilen Ýlaçlar

Linuron , %47,5 WP 200 g Ekimden sonra, nohut 
ve yabancýotlar 
çýkmadan önce

Imazethopyr, 100 g/
l

SL 20 ml Çýkýþ öncesi

    

    

    

                                                        * Yeþil aksam ilaçlamasý

                                                Nohut tarlalarýnda tavsiye edilen herbisitlerin etkili 
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olduðu yabancý ot türleri 

YABANCI OTLAR YABANCI OT ÝLAÇLARI

Prometryne Linuron Imazethopyr

Boynuzlu yoðurtotu    

Bozot ● ●  

Çoban deðneði  ●  

Darýcan    

Demir dikeni  ●  

Domuz pýtraðý    

Fare kulaðý   ●

Horoz ibiði ● ● ●

Kara pazý ●  ●

Kýrmýzý köklü tilki kuyruðu ● ● ●

Köpek üzümü  ● ●

Labada   ●

Sirken ● ● ●

Peygamber çiçeði    

Tarla sarmaþýðý    

Yabani hardal ● ● ●

Yabani yulaf    

Yaðlýot  ●  

Yeþil horozibiði ● ● ●

Zühre taraðý    

Not: Nohut tarlarýnda kullanýlan herbisitler sadece tek yýllýk geniþ yapraklý yabancýotlarý 
etkilemektedir.
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