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TOKAT ĠLĠNDE YETĠġTĠRĠLEN BAZI SEBZE TÜRLERĠNDE FAYDALI ve 

ZARARLI AKAR (ACARĠ) TÜRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ(*) 

 

 

Bu çalıĢma, 2008-2009 yıllarında Tokat ilinde yetiĢtirilen domates (Lycopersicon esculentum 

L.(Solanaceae)), hıyar (Cucumis sativus L. (Cucurbitaceae)), biber (Capsicum annum L. 

(Solanaceae)) ekim alanlarında ve bu ekim alanlarında bulunan yabancıotlar (köpek üzümü 

(Solanum nigrum L), tarla sarmaĢığı (Convolvulus arvensis L.), serçe dili (Stellaria media L.), 

domuz pıtrağı (Xanthium stromonium L.) ve tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus  L.), 

sirken (Chenopodium album L.)) üzerindeki faydalı ve zararlı akar türlerinin belirlenmesi 

amacı ile yapılmıĢtır. ÇalıĢma, Tokat ilinde en yoğun sebze tarımının yapıldığı Tokat ili 

Merkez, Turhal, Pazar, Erbaa ve Niksar ilçelerinde yürütülmüĢtür. Yapılan sürveyler 

sonucunda dört familya’ya ait yedi zararlı akar türü belirlenmiĢtir. Bunlar; Tetranychidae 

familyasından Tetranychus urticae (Koch) (Ġki noktalı kırmızı örümcek), Tarsonemidae 

familyasından Tarsonemus waitei (Banks), Tarsonemus confusus (Ewing), Tarsonemus 

lobosus (Kramer), Acaridae familyasından Tyrophagus putrescentiae (Schrank) ve 

Rhizoglyphus sp., Eriophyidae familyasından Aculops lycopersici (Massee) (Domates pas 

akarı). Tydeidae familyasından ise Tydeus californicus (Banks), Tydeus sp. ve 

Homeopronematus sp. belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Sebze zararlıları, Tetranychidae, Tarsonemidae, Acaridae, Eriophyidae, 

Tydeidae, Yabancıot, Tokat 

(*) Bu çalıĢma GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu 

tarafından desteklenmiĢtir. (Proje No: 2008/44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Studies on Determination of Harmful and Beneficial Mite Species (Acari) on Some 

Vegetables Grown in Tokat Province 



 

 

This study was carried out in Tokat province to determine the beneficial and harmful mite 

species of tomato (Lycopersicon esculentum L.), cucumber (Cucumis sativus L.), pepper 

(Capsicum annum L.) and weeds (Black nightshade (Solanum nigrum L), Field bindweed 

(Convolvulus arvensis L.), Common chickweed (Stellaria media L.), Rough cocklebur 

(Xanthium stromonium L.), Red rooted amaranth (Amaranthus retroflexus  L.), White 

goosefoot (Chenopodium album L.)) in vegetable planting areas an in 2008-2009. The survey 

areas the Central district, Turhal, Pazar, Erbaa and Niksar districts of Tokat which have 

intensive vegetable growing areas. Based on the survey results, seven harmful mite species 

belonging to four families were determined. These are Tetranychus urticae (Koch) (Two-

spotted spider) (Tetranychidae), Tarsonemus waitei (Banks), Tarsonemus confusus (Ewing), 

Tarsonemus lobosus (Kramer) (Tarsonemidae), Tyrophagus putrescentiae (Schrank) and 

Rhyzoglyphus sp. (Acaridae), Aculops lycopersici (Massee) (Tomato rust mite) (Eriophyidae). 

Tydeus californicus (Banks), Tydeus sp. and Homeopronematus sp. determined from 

Tydeidae family. 

 

Key words: Vegetable pests, Tetranychidae, Tarsonemidae, Acaridae, Eriophyidae, 

Tydeidae, Weed, Tokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 

Her mevsim sebze üretiminin yapılması ve üretimdeki artıĢlarla beraber sebzecilik önem 

kazanmıĢtır. Gerek açık alanda gerekse de seralarda yapılan yanlıĢ uygulamalar sonucu birçok 

zararlı türünün ortaya çıkmasına neden olmuĢ ve akarlar bu zararlılar içerisinde önemli bir 



grubu oluĢturmaktadır. Akarlar hem açık yetiĢtiricilikte hem de örtü altı yetiĢtiricilikte sorun 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Örtü altı yetiĢtiricilikte sıcaklık, nem ve konukçunun uygun 

Ģartlarda olması nedeniyle açık yetiĢtiriciliğe göre akarlar daha kısa sürede yüksek 

yoğunluklara ulaĢarak önemli ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Sebze üretimi yapılan bu 

alanlarda birçok zararlı böcek ve akar türleri problem oluĢturmaktadır.  

Tokat’ta tarla ürünleri, sebze ürünleri ve meyve ürünleri üretimi yapılmakta bunlardan ise 

birim alandan en fazla ürün sebzeden alınmaktadır.  

Sebzelerde zararlı olan akarların ekonomik olarak önemli olan ürünlerde zarar yapmaları, bazı 

türlerin çok fazla konukçusunun bulunması, bitkiler üzerinde hem doğrudan beslenmeleri hem 

de virüs vektörü olmaları nedeniyle sebze zararlıları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu 

çalıĢmada, Tokat ilinde zarar oluĢturan türler ve bunlar üzerinde beslenen faydalı türler tespit 

edilerek sebze üreticisine daha doğru tavsiyelerde bulunulması amaçlanmıĢtır. 
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1. GĠRĠġ 

 



Sebzecilik insanoğlunun en eski uğraĢlarından biridir. Ġlk insanlar beslenebilmek için 

doğadaki çeĢitli yabani otlardan yararlanmıĢ, bu bitkilerin kültüre alınması ile sebzelere 

dönüĢmüĢtür (Haskınacı, 2004) . 

 

Çağımızda sebzecilik sosyo-ekonomik koĢullarla birlikte önemli bir boyut kazanmıĢtır. 

Coğrafi alanlarda sınırlı olduğu sanılan sebzeciliğin, günümüzde ekolojik Ģartları da 

zorlayarak alanını hızla geniĢlettiği görülmektedir. Sebzecilik, günümüzde en cazip 

mesleklerden biri haline gelmiĢ ve ülke ekonomilerinin tarımsal girdi içerisinde önemli bir yer 

tutmaya baĢlamıĢtır (Haskınacı, 2004). Ġnsan beslenmesinde önemli yer tutan sebzeler, 

içerdikleri karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineral maddeler ile vitaminler sayesinde 

dengeli beslenmede ve gıda açığının kapatılmasında önemli bir yere sahiptir. Sebze tarımı; 

getirisi yüksek, kısa sürede yetiĢtirilip tüketime sunulması, örtü altında yetiĢtirilebilmesi, 

paranın kısa sürede dönmesi, hem çiğ hem de piĢirilerek yenilebilmesi gibi özellikleri 

nedeniyle diğer tarım kollarına göre zararlı mücadelesinde daha fazla özen gösterilmesi 

gereken bir tarım koludur ( Uygun ve ark., 1998).  

 

Dünya sebze üretimi yaklaĢık 842 milyon ton seviyesinde olup ülkemizin bu üretimden aldığı 

pay %3,1 civarındadır. Türkiye’de bitkisel üretim değerinin yaklaĢık %28’i sebzelere aittir. 

Dünya ülkeleri arasında sebze üretiminde Çin, ABD ve Hindistan ile birlikte Türkiye’nin de 

ilk dört ülke arasında yer alması ülkemiz sebzeciliğinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. 

Türkiye’deki sebze üretiminin büyük bir kısmını meyvesi yenen sebzeler oluĢturmaktadır. 

Domates, hıyar ve biber bu grubu temsil eden en önemli sebzelerdir. (Haskınacı, 2004). 

 

ÇalıĢmanın yürütüldüğü Tokat’ta 379680 ha’lık tarım arazi bulunmaktadır. Bunun %4’ü olan 

18102 ha alanda sebze üretimi yapılmaktadır. Tokat ili 2008 yılında toplam 179336 da alanda 

719685 ton sebze üretimi yapılmıĢtır. 2009 yılında ise toplam 174028 da alanda 678813 ton 

sebze üretimi yapılmıĢtır. Tokat ilinde 2008–2009 yıllarına ait ilçelere göre domates, biber ve 

hıyar üretim alanları ve üretim miktarları aĢağıdaki çizelgede verilmiĢtir (Anonim, 2010a). 

 

 

Çizelge 1.1. Ġlçe ilçe Domates, Hıyar, Biber ekiliĢ alanları ve üretim miktarları 

                  (Anonim, 2010a) 

Ürün Adı Ġlçe Adı 

2008 2009 

Ekilen Alan 

(da)  

Üretim 

Miktarı (ton) 

Ekilen Alan 

(da)  

Üretim 

Miktarı (ton)  

H
I

Y A R
 

Merkez 4.200 12.300,00 4.700 13.800,00 



Erbaa 200 392 200 60 

Niksar 610 610 647 707 

Pazar 1.080 3.180,00 1.000 1.400,00 

ReĢadiye 50 45 50 45 

Turhal 1.510 1.510,00 1.610 10 

Zile 400 1.200,00 400 1.200,00 

Toplam 8.050 19.237,00 8.607 17.222,00 

D
O

M
A

T
E

S
 

Merkez 20.150 160.562,00 10.300 81.125,00 

Almus 1.550 3.100,00 1.550 3.100,00 

Erbaa 8.850 50.925,00 9.050 47.575,00 

Niksar 20.500 55.500,00 21.450 61.903,00 

Pazar 14.000 98.000,00 14.150 113.050,00 

ReĢadiye 130 195 130 195 

Sulusaray 2 7 5 20 

Turhal 17.150 170.750,00 17.150 170.750,00 

Zile 300 1.500,00 300 1.500,00 

Toplam 82.632 540.539,00 74.085 479.218,00 

B
ĠB

E
R

 

Merkez 1.450 3.150,00 1.900 3.600,00 

Almus 305 300 305 300 

Erbaa 9.600 8.075,00 9.600 8.075,00 

Niksar 620 620 605 589 

Pazar 2.030 4.450,00 1.830 3.200,00 

ReĢadiye 40 32 40 32 

Turhal 1.350 1.760,00 780 2.188,00 

Zile 150 120 150 120 

Toplam 15.547 18.507,00 15.212 18.104,00 

  Genel 

Toplam 106.229 578.283,45 97.904 514.544,00 

 

 

 

Tokat’ta tarla ürünleri, sebze ürünleri ve meyve ürünleri üretimi yapılmakta bunlardan ise 

birim alandan en fazla ürün sebzeden alınmaktadır. Açıkta sebzecilikte alan olarak en fazla 

Erbaa’da bunu takiben ise Merkez, Pazar, Niksar’da yapılmaktadır. YetiĢtirilen ürünler ise; 

domates, hıyar, biber, fasulye, taze barbunya, bakla ve patlıcan’dır. Ġlde yetiĢtirilen sebzeler 

arasında ekiliĢ alanları bakımından %55’ini domates kaplamaktadır.  Ġl üretimi; ülke genelinin 

%5,34 domates ihtiyacını karĢılayabilecek seviyelere ulaĢır. Domatesi takiben ekiliĢ alanını 

biber, hıyar, fasulye, kavun, karpuz ile diğerleri kaplamaktadır (Anonim, 2010a). 

 



Tokat’ta örtü altı sebze yetiĢtiriciliği de önemli bir yer tutmaktadır. Örtü altı sebzeciliğinde 

Tokat’ta alan (da) olarak en fazla Merkez’de (613 da), Erbaa (548 da), Niksar (43 da), Zile 

(23,8 da), Turhal (14 da) ve Pazar (8,5 da) alanda sebze yetiĢtirilmektedir. YetiĢtirilen 

sebzelerden en fazla domates, hıyar, biber (Anonim, 2010a). Günümüzde sebzeler mevsimlere 

bağlı olarak yetiĢtirilmemektedir. Özellikle ülkemizin sahip olduğu iklim ve çevre faktörleri 

sebzelerin hemen hemen her mevsimde üretilmesine ve buna bağlı olarak tüketiminin de her 

mevsimde bütün bölgelerimizde artmasına neden olmuĢtur. 

 

Her mevsim sebze üretiminin yapılması ve üretimdeki artıĢlarla beraber örtü altı sebzeciliği 

de önem kazanmıĢtır. Gerek açık alanda gerekse de seralarda yapılan yanlıĢ uygulamalar 

sonucu birçok zararlı türünün ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Akarlar bu zararlılar 

içerisinde önemli bir grubu oluĢturmaktadır. Akarlar hem açık yetiĢtiricilikte hem de örtü altı 

yetiĢtiricilikte sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Örtü altı yetiĢtiricilikte sıcaklık, nem ve 

konukçunun uygun Ģartlarda olması nedeniyle açık yetiĢtiriciliğe göre akarlar daha kısa sürede 

yüksek yoğunluklara ulaĢarak önemli ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Sebze üretimi 

yapılan bu alanlarda birçok zararlı böcek ve akar türleri problem oluĢturmaktadır.  

 

Akarlar bitkilerin büyük oranda toprak üstü organlarında (yaprak, meyve, sürgün vb.) bitki 

özsuyunu emerek beslenmek suretiyle yaprağın klorofil içeriğini, buna bağlı olarak 

fotosentezi azaltmakta, diğer taraftan transprasyonu artırmakta, sürgünlerde tomurcuk 

oluĢumunu, meyve geliĢimini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyerek ekonomik düzeyde 

ürün kaybına neden olmaktadırlar (Jeppson ve ark., 1975). Zarar görmüĢ bitkilerden alınan 

ürünün kalite ve kantitesi düĢer. Yoğun olduğu bitkilerin üzeri ağ tabakası ile kaplanmıĢ gibi 

görülür, zararın fazla olduğu durumlarda bitkilerin yaprakları kuruyarak dökülür (Anonim, 

2008).  

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda T. urticae, ve Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) ġanlıurfa, 

Aydın, Antalya, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Ġzmir, Manisa ve Muğla illerinde börülce 

(Vigna nisensis L.), patlıcan (Solanum melongena L.), havuç (Daucus carota L.), bamya 

(Hibiscus Esculentus L.), domates ve marulda (Lactuva sativa L.), Tetranychus atlanticus 

(Mc.Gregor), aynı illerde fasulye (Phaseolus vulgaris L.), börülce, domates ve kabakta 

(Cucurbita pepo L.) (Sullıvan ve Öcal, 2006; Can ve Çobanoğlu, 2004; Çakmak ve BaĢpınar, 

1997; Çıkman ve ark., 1996); Rhizoglphus echinopus (Fumouze ve Robin) Birecik’ te 

sarımsak (Allium Sativum L.) ve soğanda (Allium cepae L.), Tyrophagus longior (Gervais) 



baklada (Sullıvan ve Öcal, 2006; Çıkman ve  ark., 1996); Polyphagotarsonemus latus 

(Banks), Ġçel’de biber, patlıcan, patates, fasulye ve hıyarda (Sullıvan ve Öcal, 2006); 

Antalya’da ve Tokat’ta yapılan çalıĢmalarda domates’te  A. Iycopersici’nin zarar oluĢturduğu 

belirlenmiĢtir (Can ve Çobanoğlu 2004; Yanar ve ark., 2008). 

 

Bu çalıĢma ile Tokat ilinde domates, biber ve hıyar yetiĢtirilen sebze alanlarında bulunan 

faydalı ve zararlı akar türlerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır.  

 

 

 

 

2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

 

Ülkemizde akarlarla ilgili yapılan çalıĢmalar 1950’li yıllardan sonra baĢlamıĢtır. DüzgüneĢ, 

1954 yılında meyve ağaçlarında zararlı olan Tetranychidae familyasına bağlı türlerle ilgili 

çalıĢmasını yayınlamıĢtır. Sebzelerde bulunan akar türleri ile ilgili çalıĢmalar bunu takip 

etmiĢtir. 

 

Ülkemizde Aculops lycopersici’yi ilk olarak 1979 yılında Çukurova Bölgesi Adana Balcalı’ 

da domates bitkilerinde tespit etmiĢler ve akarın bitkilerde dal ve yapraklarda, yeĢilden pas 

rengine kadar değiĢen renklerde belirtilere neden olduğunu ve simptomların bitkinin tümünde 

çok hızlı bir Ģekilde ilerlediğini vurgulamıĢlardır. Bu ilk belirlemenin ardından belirlenen akar 

Adana ve Ġçel seralarında da saptanmıĢtır. ÇalıĢmada akarın konukçuları arasında domatesin 

yanında patlıcan ve biberlerinde bulunduğu ifade edilmektedir. AraĢtırıcılar akarın seralarda 

kıĢ ve ilkbahar aylarında çok hızlı geliĢtiğini ve ekonomik kayba neden olduğunu 

vurgulamıĢlar (ġekeroğlu ve Özgür, 1984). 

 

Soysal ve Yayla (1988), 1983-84 yıllarında Antalya ili patlıcan üretilen alanlarda zararlı 

Tetranychus spp. (Acarina:Tetranychidae)’nin doğal düĢmanları ve popülasyon yoğunluğu ile 

ilgili yaptıkları çalıĢmada; patlıcanlarda zararlı olan T. cinnabarinus ve T. urticae’nin tarlada 

patlıcan bitkisinin yetiĢme periyodu boyunca 1-3 defa ekonomik zarar eĢiğine ulaĢabilecek 

kapasiteye sahip olduğunu kaydetmiĢlerdir.  

 

Çobanoğlu (1991), Antalya ili Merkez, Alanya, Düden, Finike ve Korkuteli yörelerinden 

1981-1984’de alınan sebze örnekleri faydalı akarlar yönünden incelemiĢ ve Phytoseiidae 



familyasından Amblyseius potentillae (Garaman), Amblyseius stipulatus (Athiws ve Henriot), 

Amblyseius umbraticus (Chant), Amblyseius barkeri (Hughes), Anthoseius arhenanus 

(Oudemans), Phytoseius finitimus (Ribaga), Thplodromus tiliae (Oudemans) olmak üzere yedi 

tür saptamıĢtır. Söz konusu bu avcı akar türleri T. urticae ve T. cinnabarinus ile yoğun bulaĢık 

olan hıyar yapraklarında A. barkeri’yi ise Antalya (merkez)’da patlıcan örneklerinde tespit 

etmiĢtir. 

 

YabaĢ ve Ulubilir (1993), Akdeniz Bölgesinde fasulye alanlarında bulunan böcek ve akar 

faunası üzerine yaptıkları çalıĢmada 25 böcek ve 1 akar türü bulmuĢlardır. Tetranychus 

cinnabarinus’u yaprak baĢına 0.02–0.12 arasında değiĢir sayıda tespit etmiĢlerdir. 

 

Madanlar ve Öncüer (1994), Ġzmir ilinde tarla ve serada domates bitkisinin önemli 

zararlılarından olan A. lycopersici’nin, Tetranychus spp.’e karĢı ilaçlı mücadele yapılan 

yerlerde dikkat çekmediğini ifade etmiĢler, ancak A. lycopersici’nin, Tetranychus spp. için P. 

persimilis ile biyolojik mücadele uygulanan serada yoğun zarara neden olduğunu 

saptamıĢlardır. Ardından zorunlu olarak pas akarına karĢı yapılan ilaçlama, kırmızı 

örümceklere karĢı salımı yapılan avcı akar popülasyonunuda önemli ölçüde düĢürdüğünü 

tespit etmiĢlerdir. 

 

YabaĢ ve Ulubilir (1995), Akdeniz bölgesinde açıkta yetiĢtirilen biberler üzerinde 1993 

yılında P. latus saptandığını belirterek zararlının biyolojisi, zarar Ģekli ve savaĢım metotları 

hakkında geniĢ bilgi vermiĢlerdir. Bu türün birçok bitkide özellikle pamuk, çay, kauçuk, 

turunçgil, tütün, patates, fasulye, biber, gerbera, dahlia ve kasımpatında, tropik bölgelerde ve 

sera gibi ılımlı koĢullarda da yaygınlık gösterdiğini belirtmiĢlerdir. 

 

Çobanoğlu (1995), Türkiye akar faunasında yeni Tarsonemidae (Acarina, Prostigmata) 

türlerinin belirlenmesine yönelik olarak yaptığı çalıĢmada Antalya ve Edirne ilinde 

Tarsonemidae familyasına ait üç farklı tür Tarsonemus waitei Banks, Tarsonemus confusus 

Ewing ve Polyphagotarsonemus latus belirlemiĢtir. Bu türlerden ilk ikisi Pyracantha 

coccinea Roem. (Rosaceae) diğer tür ise Morus sp. ve Citrus sp. üzerinde tespit edilmiĢtir. 

Bunun yanında bu türün içinde süs ve sera bitkilerinde bulunduğu 50 ye yakın kültür bitkisi 

üzerinde zarar oluĢturduğu ve dünya çapında yaygın bir tür olduğunu belirtmiĢtir.  

 



Tunç ve Göçmen (1995), Antalya’da bulunan iki sera zararlısı Polyphagotarsonemus latus ve 

Frankliniella occidentalis (Pergande)’in konukçuları, zarar Ģekilleri, yayılma alanları, yayılma 

Ģekilleri, mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermiĢlerdir. Antalya’da bu zararlıya ilk olarak 

1992 yılında Narenciye AraĢtırma Enstitüsü fidanlıklarında rastlandığına değinen araĢtırıcılar 

zararlıyı aynı yıl içerisinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi domates serasında, 1993 yılı 

sonbahar aylarında ise GazipaĢa ve KaĢ ilçelerinde hıyar ve biber seralarında tespit edildiğini 

vurgulamıĢlardır. Belirtilen bu bölgelerde P. latus özellikle sonbahar aylarında seraya yeni 

aktarılan genç bitkiler üzerinde görüldüğünü belirtmiĢlerdir. 

  

Çıkman ve ark., (1996), ġanlıurfa ili Merkez, Bilecik ve Bozova ilçelerinde sebze yetiĢtirilen 

açık alanlarda 1994-1995 yıllarında yapılan çalıĢmalarda zararlı akar türleri olarak  

Tetranychidae (Acarina: Prostigmata) familyasından T. urticae börülce, patlıcan, havuç, 

bamya, kavunda, T. cinnabarinus marul, domates, patlıcan, nane, T. atlanticus Mc. Gregor, 

1941 domateste, Acaridae (Acarina: Astigmata) familyasından ise Rhizoglyphus echinopus 

(Fumouze & Robin) sarımsak, soğanda, Tyrophagus longior (Gervais) Maydonoz, pazı, 

marul, soğanda belirlemiĢlerdir. Faydalı tür olarak  Tydeidae familyasından Tydeus sp., 

Phytoseiidae (Acarina: Mesostigmata) familyasından Amblyseius barkeri, Pyemotidae 

familyasından Pyemotes sp.’yi saptamıĢlardır. 

 

Çakmak ve BaĢpınar (1997), yaptıkları çalıĢmada Aydın ili yazlık sebzeler domates, hıyar, 

biber, patlıcan, karpuz’da Tetranychus sp.’ye ait bir zararlı tür ve Prostigmata takımından bir 

yararlı tür saptamıĢlardır. 

 

Ġzmir’de örtü altında yetiĢtirilen domates, hıyar, biber ve marulda bulunan zararlı ve yararlı 

türler ile bunların popülasyon yoğunlukları üzerine yaptıkları araĢtırmada akar türleri olarak 

sırası ile domates seralarında zararlılardan T. urticae ve A. lycopersici’yi, hıyar seralarında 

pamuk kırmızı örümceği T. cinnabarinu’u, biber ve marul seralarında T. urticae’yi faydalı 

olarak ta Pronematus ubiquitus (Mc. Gregor)’u belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmada Pronematus 

ubiquitus’un domateste yaprak baĢına 51 adet olduğu dönemde zararlı türlerden T. urticae, A. 

lycopersici’nin yoğunluğunda belirgin bir azalma görülmüĢ ve P. ubiquitus’ un, A. 

lycopersici’ nin predatörü olduğunu tespit etmiĢlerdir (YaĢarakıncı ve Hıncal, 1997). 

 

Bulut, E., (1999). Antalya ve çevresinde domates, biber ve patlıcan seralarında bulunan zararlı 

ve doğal düĢmanlarını 1997–1998 üretim sezonu boyunca araĢtırmıĢ ve çalıĢma sonucunda 



Tetranychus sp. (Acari, Tetranychidae) ve Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: 

Tarsonemidae) türlerini konukçulara göre değiĢen önemli zararlılar olarak belirlemiĢtir.  

 

Vatansever ve Ulusoy (2002), P. latus’un 1995–1997 yılları arasında Adana (Balcalı)’da 

populasyon geliĢmesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki konukçuları ve doğal düĢmanlarını 

belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda P. latus’un en iyi biber ve patlıcanda geliĢtiğini, 

domatesi ise fazla tercih etmediğini ortaya koymuĢlardır. Ayrıca Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 

yapılan sürvey çalıĢmalarında zararlıya 14 familyadan 28 bitki türünün konukçuluk yaptığını 

ortaya koymuĢlardır. Bölgede çok sayıda doğal düĢman tespit edilmiĢtir. Bunlardan P. latus 

üzerinde en etkili doğal düĢmanın Amblyseius stipulatus (Athias-Henriot) olduğunu 

bildirmiĢlerdir.  

 

Zhang (2003), örtü altı yetiĢtiricilikte önemli olan tüm zararlı ve faydalı akar türlerinin 

tanımını, biyolojisini, zarar Ģeklini ve mücadele yöntemlerini bir kitap altında toplamıĢtır. 

 

Can ve Çobanoğlu (2004), Antalya ili Kumluca yöresinde plastik ve cam seralarda yetiĢtirilen 

sebzelerde bulunan akar türlerini tespit etmiĢler. Zararlı akar olarak Tetranychus cinnabarinus 

(Boisdual) Aculops lycopersici ve Polyphagotarsonemus latus (Banks)’u belirlemiĢler. 

Faydalı akar türleri olarak Pronematus ubiguitus (Mc. Gregor), Euseus scutalis (Athias-

Henriot), Amblyseus stipulatis (Athias-Henriot), Amblyseus bicaudus (Waistein), Hypoaspis 

miles Berlese (Türkiye için ilk kayıttır) belirlemiĢ olup yoğunlukları üzerine çalıĢmıĢlardır. 

 

Keçeci ve ark., (2005), Antalya ilinde yürüttükleri çalıĢmada örtü altı biber yetiĢtiriciliğinde 

zararlı türlerin belirlenmesi ve uygun mücadele programının uygulanmasını amaçlamıĢlar ve 

biberde T. cinnabarinus ve P. latus’u ana zararlı olarak bulmuĢlardır. 

 

Yanar ve ark., (2008). Tokat ili domates üretim alanlarında 2001 yılı yaz döneminde 

yaptıkları sürveylerde Ağustos ayı ortalarında, domates pas akarının tarlalarda zarar 

oluĢturmaya baĢladığını Eylül döneminde ise zararını arttırdığını bulaĢıklığın %91 olduğunu 

vurgulamıĢlar. Toplanan yabancı ot örneklerinden köpek üzümü yapraklarında domates pas 

akarını belirlemiĢlerdir. 

 

 

 

 



 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1.Materyal  

 

Bu çalıĢma Tokat yöresinde yürütülmüĢ, çalıĢmanın materyalini; Tokat ili Merkez, Turhal, 

Pazar, Erbaa, Niksar ilçelerinde domates, biber, hıyar yetiĢtirilen alanlarda bulunan Acarina 

takımına bağlı türler oluĢturmuĢtur. 

 

3.1.1. ÇalıĢmanın Yürütüldüğü Alanlar 

 

Bu araĢtırma, Tokat (Merkez) ve ilçelerindeki açık alan ve örtüaltı sebzeciliği yapılan 

alanlarda faydalı ve zararlı akar türlerini tespit etmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada 

Tokat ilinde en fazla sebze üretimi yapılan ilçeler olan Tokat il Merkezi, Erbaa, Niksar, Pazar 

ve Turhal seçilmiĢtir (ġekil 3.1). Yörede en fazla yetiĢtiriciliği yapılan sebze türlerinden 

domates, hıyar ve biber ekim alanları ve bu ekim alanları içinde bulunan yabancıotlar 

köpeküzümü (Solanum nigrum L), tarlasarmaĢığı (Convolvulus arvensis L.), serçedili 

(Stellaria media L.), domuzpıtrağı (Xanthium stromonium L.) ve tilkikuyruğu (Amaranthus 

retroflexus  L.), sirken (Chenopodium album L.) çalıĢmanın materyalini oluĢturmuĢtur.  



 

 

ġekil 3.1. Tokat Ġl Haritası ve Örnekleme Yapılan Alanlar 

 

 

 

 

 

 

 

Tokat Ġline Ait Meteorolojik veriler aĢağıda verilmiĢtir. 



 

ġekil 

3.2.  2008, 2009 yıllarında Tokat Ġli aylık toplam YağıĢ (Anonim, 2010b) 

 

 

ġekil 

3.3. 2008, 2009 yıllarında Tokat ili Ortalama Sıcaklık Dereceleri  
(Anonim,  2010b) 

 



 

ġekil 3.4. 2008, 2009 yıllarında Tokat Ġlinde Ortalama Nem Değerleri           

                (Anonim, 2010b) 

 

 

2008 yılında toplam 116538 da sebze ekimi olmuĢtur. Bu alanın 7780 da’ından 2009 yılında 

ise toplam 98513 da sebze ekimi yapılmıĢ ve bu sebze alanının 3200 da’ından örnekleme 

yapılmıĢtır. Buda ekili alanın 2008 yılı için %6,6’sını, 2009 yılı için ise %3,2 temsil 

etmektedir. Örnekleme yapılan sebze ekim alanlar aĢağıda verilmiĢtir (Çizelge3.1., 3.2., 3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.1. Tokat iline bağlı ilçe ve köylerde survey yapılan Domates tarlaları ve      

                     toplam dekarları (Anonim, 2010a) 

 2008 2009 

Ġl/Ġlçe Bucak/Köy Gezilen Nokta Toplam m² Gezilen Nokta Toplam m² 

A
y

lı
k
 T

o
p
la

m
 Y

ağ
ıĢ

 (
m

m
) 

 

 

 



 

T
O

K
A

T
 M

E
R

K
E

Z
 

Doğancıbağlar 1 200     

Döllük 1 3500     

Çerçi 4 17500     

Güryıldız 3 9500 4 13000 

TaĢlıçiftlik     16 16750 

Büyükyıldız 

K.     3 7000 

YeĢilyuırt     3 22000 

Küçükbağlar 1 15000     

Toplam 10 45700 26 58750 

 

T
U

R
H

A
L

 Katkasabası 8 59500 8 32000 

Necip 1 8000 2 10000 

Merkez 1 4000     

Toplam 10 71500 10 42000 

 

P
A

Z
A

R
 

 

Merkez 8 89500     

Beyovası 2 13000     

Dereçay köyü 1 5000     

Dereçayaltı 3 14000     

Dökmetepe 9 87400 14 42000 

Kökova 1 2000     

Küçükbağlar     1 3000 

Küçükendiz     2 4000 

SinanpaĢa     1 5000 

Tatar     1 5000 

Üzümören 1 8000     

Toplam 25 210900 19 59000 

 

E
R

B
A

A
 

 

Akçakasabası 1 5000     

AĢağıçandır 8 20200 1 3000 

Değirmenli 1 12000 4 20500 

Erek Mh. 4 9500 3 3500 

Kelkit mh.     4 6000 

Ortayollar 2 6000     

TepekıĢla 6 30500 2 4000 

Yağan Köyü 1 3000     

Yeni Mh. 3 14000     

Yukarı çandır 1 4000     

Toplam 27 110200 14 37000 

 

N
ĠK

S
A

R
 Güdüklü 1 6000 1 5000 

ġahinbey     2 3000 

ġahinli 5 242500     

Yolkonak     12 38000 

Toplam 6 285500 15 46000 

 Genel 

Toplam 78 613600 84 242750 

 

 

Çizelge 3.2. Tokat iline bağlı ilçe ve köylerde survey yapılan Hıyar tarlaları ve toplam  

                    dekarları (Anonim, 2010a) 

 2008 2009 

Ġl/Ġlçe Bucak/Köy Gezilen 

Nokta 

Toplam m² Gezilen 

Nokta 

Toplam m² 



 

T
O

K
A

T
 

M
E

R
K

E
Z

 Doğancıbağlar 2 5000 1 1000 

Döllük 2 200     

Çerçi 2 2500     

TaĢlıçiftlik     4 2250 

Toplam 6 7700 5 3250 

 

P
A

Z
A

R
 

Merkez 1 500     

Dereçay köyü 1 500     

Dökmetepe 4 3000 1 500 

Elkilet     1 500 

Ovayurt     1 100 

Tatar     1 100 

Toplam 6 4000 4 1200 

 

E
R

B
A

A
 

AĢağıçandır 3 2100     

Bölücek 1 240     

Erek Mh. 3 7000 5 7500 

Kelkit mh.     2 3000 

TepekıĢla 4 4500 1 500 

Yeni Mh. 2 2000     

Toplam 13 15840 8 11000 

 

N
ĠK

S
A

R
 ġahinbey     1 500 

ġahinli 1 1000     

Yolkonak     4 13000 

Toplam 1 1000 5 13500 

 Genel 

Toplam 26 28540 22 29200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.3. Tokat iline bağlı ilçe ve köylerde survey yapılan Biber tarlaları ve toplam  

                    Dekarları (Anonim, 2010a) 

 2008 2009 

Ġl/Ġlçe Bucak/Köy Gezilen 

Nokta 

Toplam 

m² 

Gezilen 

Nokta 

Toplam 

m² 

 T O K A
T

 

M E
R K E
Z

 Doğancıbağlar 4 11000 3 13000 

Döllük 2 4000     



Çerçi 6 11300     

Güryıldız 1 200 2 2100 

TaĢlıçiftlik 1 2000 6 6000 

Büyükyıldız 

K.    1 2000 

Toplam 14 27500 12 23100 

 T
U

R
H

A
L

 Katkasabası 2 3500     

Necip 1 1000 1 500 

Merkez 1 6500     

Toplam 4 11000 1 500 

 

P
A

Z
A

R
 

Merkez 3 8000     

Dökmetepe 5 21900 2 1500 

Elkilet    1 2000 

Kökova 1 1000     

Küçükendiz    1 1000 

Ovayurt    1 5000 

Tatar    1 500 

Toplam 9 30900 6 10000 

 

E
R

B
A

A
 

AĢağıçandır 5 8000     

Bölücek 1 10000     

Erek Mh. 1 2000     

Kelkit mh. 1 1000 3 5000 

Kurusakızlı 1 5000     

TepekıĢla 3 5000 1 500 

Yağan Köyü 1 1000     

Yeni Mh. 5 28000     

Toplam 18 60000 4 5500 

 

N
ĠK

S
A

R
 ġahinbey    1 1000 

ġahinli 3 6500     

Yolkonak    5 8000 

Toplam 3 6500 6 9000 

 Genel 

Toplam 58 135900 29 48100 

 

Çizelgede görüldüğü gibi 2008 yılında 162 noktadan 778040 da alandan, 2009 yılında ise 135 

noktadan 320050 da alandan örnekleme yapılmıĢtır.  

 

3.2.Yöntem 

 

3.2.1.Akarların Toplanması 

 

2008 ve 2009 yıllarında Nisan-Kasım ayları arasında yukarıda adı geçen merkez il ve ilçelerin 

her birine belirli aralıklarla yapılan sürveyler de sebze üretimi yapılan tarlaların %2’sinden 

daha fazlasına gidilmiĢtir. Bu sürveyler de parsellerin köĢegenlerinden araziye girilip 3-5 



adımda bir bitkilerin alt ve orta yapraklarından parsel büyüklüğüne göre domates ve biberden 

en az 25-30 yaprak hıyardan ise en az 10-20 adet yaprak incelenmek üzere polietilen torbalara 

etiketlenerek kondu ve buz kabında laboratuara getirilerek buzdolabında saklandı (Anonim, 

2008).  

 

3.2.2.Akarların Saklanması 

  

Yapraklar üzerindeki akarlar stereomikroskop altında incelenerek 00 nolu fırça ile alınıp 

%70’lik alkol içine konularak etiketlendi. Bu yönteme ek olarak akarların eldesin de yıkama 

yöntemi kullanıldı. Bu metotta 50 adet yaprak örneği bir cam kapta toplanarak ve üzerine 

¼’ünü aĢacak Ģekilde saf su ilave edildi. Daha sonra 1 saat içinde en az üç kez çalkalaranak 

bekletildi. 45 µm’lik çelik elek üzerinde kalan akarlar alkol ile yıkanarak ekstrakte edildi. 

Toplanan akarlar % 70’lik alkolde saklandı (Faraji ve ark., 2004)  

 

3.2.3.Akarların Preperatlarının Yapılması  

 

Akarlar preparatları yapılmak üzere berraklaĢtırmak için Ecevit (1976)’in uygun gördüğü saat 

camı içerisinde bulunan lactofenol ortamına alındı. BerraklaĢıncaya kadar bekledikten sonra 

ok ucu iğne yardımıyla stereomikroskop altında lamelin üzerine bir damla damlatılan hoyerin 

içerisine konularak her türe özgü pozisyon verilerek dorsa-ventral ve lateral preparatları 

yapıldı. Akarların preparat yapımında kullanılan lactofenol ve hoyer ortamının içerikleri 

Ģöyledir (Krantz, 1978):  

 

 

 

Lacto-Phenol: Lactik asit……………………………50 kısım 

                       Phenol kristal…………………………25 kısım   

                       Damıtık Su……………………………25 kısım (Krantz) 

 

Hoyer Ortamı: Damıtık Su……………………………50 cc 

                        Gum Arabik (kristal).…………………30 gr  

                        Chloral hidrate……………………….. 200 gr 

                        Gliserin………………………………. 20 gr (Krantz) 

 



Preparatları yapılan akarlar etiketlenerek kuruması ve teĢhis karakterlerinin daha iyi 

görülebilmesi için 48 saat 50ºC’lik etüvde bekletildi. 

 

ÇalıĢmada saptanan akar türlerinin teĢhisileri ve doğrulamaları Prof. E. A. UECKERMANN 

(ARC Plant Protection Research Institute, South Africa), Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU 

(Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesi. Bitki Koruma Bölümü, Ankara) ve Prof. Dr. Osman ECEVĠT 

(Ondokuz Mayıs Ünv., Ziraat Fakültesi. Bitki Koruma Bölümü, Emekli) tarafından 

yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

4. BULGULAR 

 

4.1. Tokat Ġli Sebze Alanlarında Tespit Edilen Akar Türleri  

 

Tokat sebze alanlarında bulunan akar türlerini belirlemek için Tokat (Merkez) ve dört 

ilçesinden 2008 ve 2009 yaz döneminde sebze alanlarından yapılan örneklemeler sonucunda 

elde edilen zararlı ve faydalı akar türleri ve üzerinde saptandıkları konukçuları Çizelge de 

verilmiĢtir.  

 

Çizelge 4.1. Tokat ili sebze alanlarında saptanan akar türleri ve konukçuları* 

TAKIM FAMİLYA TÜR 
Saptandığı Konukçular 

ZARARLI TÜRLER D H B 
K.
Ü 

T.
S 

S.
D 

D.
P 

T.
K S 

P
ro

s
ti
g

m
a
ta

 

Tetranychidae  Tetranychus urticae (Koch) ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ─ 

Tarsonemidae 

Tarsonemus waitei (Banks) ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ─ ─ ┼ 

Tarsonemus confusus (Ewing) ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ─ ─ ┼ ─ 

Tarsonemus lobosus (Kramer) ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ 

Acaridae Tyraphagus putrescentiae (Schrank) ┼ ┼ ┼ ┼ ─ ┼ ─ ─ ─ 

Eriophyidae Aculops lycopersici (Massee) ┼ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ 

FAYDALI TÜRLER                   

Tydeidae 

Tydeus californicus (Banks) ┼ ┼ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Tydeus sp. ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Homeopronematus sp. ┼ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

*D:Domates H:Hıyar B:Biber K.Ü:Köpeküzümü T.S:TarlasarmaĢığı S.D:Serçedili 

D.P:Domuzpıtrağı T.K:Tilkikuyruğu S:Sirken 

 



Çizelgede görüldüğü gibi Tokat ili sebze alanlarında zararlı akar türleri olarak yedi farklı tür 

saptanmıĢken üç adet faydalı akar türü saptanmıĢtır. Bunun dıĢında Oribatidae familyasına ait 

iki örnek, Phytoseiidae familyasına ait bir örnek bulunmuĢ olup örnek sayısının azlığı 

sebebiyle tür teĢhisi yapılmamıĢtır. Belirlenen türlerin bulunma oranları Ģöyledir: T. urticae: 

%63.9, T. waitei: %11.7, T. confusus: %4.5, T. lobosus: %0.2, A. lycopersici: %8.6, T. 

putrescentiae: %8.4, T. californicus: %0.7, Homeopronematus sp.: %1.8, Tydeus sp.: %0.2. 

Bu türlerle ilgili bilgiler bir sonraki bölümde verilmiĢtir.  

 

 

4.1.1. Tetranychidae Familyası (Acarina, Prostigmata) 

 

 Tetranychidae, bitkiler üzerinde ekonomik kayba neden olan akar türlerinin en yoğun 

bulunduğu familyadır. Bu familya bireyleri genelde polifag türler olup sebze ve süs 

bitkilerinin de içinde bulunduğu çok geniĢ konukçu dizisine sahiptirler. Dünya çapında yaygın 

türleri içinde barındıran familya, yaklaĢık olarak 70 cinse ait 1200 adet bitki türünü 

içermektedir (Zhang, 2003). 

 

Kırmızı örümcekler olarak bilinen Tetranychidae bireyleri dört çift bacağa sahip olup 

vücutları oval ya da armut Ģeklindedirler. Renkleri türlere göre değiĢmekle birlikte sarı, 

portakal kırmızısı, kırmızı ve kızılımsı kahverengi olabilir. Gözler bir çift olup 

propodosomanın iki yanında yer alır. Vücut plakalara sahip değildir. YumuĢak ve üzeri ince 

çizgili olup, vücut üzerindeki kıllar teĢhiste yardımcı olmaktadır. Bir çift stigma cheliceraların 

kaidesinde peritremin çıktığı yerde bulunur. Peritreme yapılan teĢhis için önemli olup genel 

olarak çengel Ģeklinde kıvrık ve segmentlidir. Son palpus segmenti baĢparmak Ģeklinde bir 

çıkıntıya sahiptir ve sondan bir önceki segmentte de çok kuvvetli bir tırnak yapısı vardır. 

Tırnaklarda dokunum kılları (tennent hair) bulunur. Birinci ve ikinci çift bacaklarının Tarsus 

segmenti üzerinde dubleks seta bulunmaktadır. Dubleks setanın sayısı ve boyutları cins ve 

türlere göre değiĢiklik gösterir. DiĢide ve erkekte genital yapı teĢhis için önemlidir ve diĢide 

2–3 çift genital kıl bulunmasına karĢın erkekte 4–5 çift genitoanal kıl bulunmaktadır. DiĢilerin 

abdomen sonu daha yuvarlak olup koyu renklidir. Erkek bireyler küçük boyutlarda daha açık 

renkte ve abdomen sonu sivrice olup diĢilerden daha hareketlidirler. Erkek aedeagus Ģekli tür 

teĢhisinde önemlidir (Jeppson et al., 1975). Tetranychidlerde genel vücut bölümleri ve 

yapıları Ģekil 4.1’de görülmektedir. 

 



 

ġekil 4.1. Tetranychidae Familyasının Genel Vücut Bölümleri (Krantz, 1978) 

 

YaĢam döngüleri sırasıyla, yumurta, larva, protonimf, deutonimf ve ergin dönemlerinden 

oluĢmakta ve her biyolojik dönemin arasında sakin dönemler vardır. Yumurta açılımından 

itibaren ergine geliĢme dönemleri 1-2 hafta sürer. DöllenmemiĢ yumurtalardan yalnızca 

erkek, döllenmiĢ yumurtalardan ise diĢi bireyler çıkar. Bu familyada bulanan fitofag akarlar 

genellikle yaprağın alt kısmında parankimatik dokuda bitki özsuyunu emerek klorofil 

bozulmasına sebep olur ve yaprakta sarımsı beyaz alanlar Ģeklinde kendini gösteren belirtiler 

bitkinin tamamen ölmesine kadar devam edebilir (ġekil 4.2.). Familyadaki akarların çoğunda 

ağ örme kabiliyeti vardır. Bu akarlar açık alanda kıĢı ergin diĢi olarak geçirir. Günler kısalıp 

sıcaklık düĢtüğü anda ergin diĢilerin renkleri koyulaĢır ve kıĢlama alanlarına göç ederler. Sera 

Ģartlarında ise tüm yıl boyunca üremelerine devam edebilirler (Zhang 2003). 

 



 

ġekil 4.2. Tetranychus urticae (Ġki noktalı kırmızı örümcek)’nin Hıyardaki Zararı 

 

ÇalıĢmamızda Tetranychidae familyasına bağlı tek tür tespit edilmiĢtir. 

 

Tetranychus urticae Koch. 1836 

 

Ġki Noktalı Kırmızı Örümcek 

Sinonimleri; 

Tetranychus telarius Linnaeus 1758 

Tetranychus bimaculatus Harvey 1898 

Epitetranychus althaeae Von Hanstein 1901 

 

Tanımı  

 

Yumurtalar genellikle yaprakların alt yüzeyine küme halinde bırakılır. Yumurtalar, Ģekil 

olarak yuvarlak ve Ģeffaf olup soluk renge sahiptirler. Yumurtalar geliĢtikçe sarımtırak renge 

bürünüp yumurta kabuğunun içindeki kırmızı göz lekeleri görülebilmektedir. Üç çift bacaklı 

larvalar, yumurtadan ilk çıktıkları anda soluk sarımtırak bir renkte olup beslendikten sonra ise 

renkleri sarımsı yeĢile dönüĢmektedir. Dört çift bacaklı larvalar, koyu benekli ve sarımsı yeĢil 

renkte olup; gövdeleri kısa bacaklı ve oval Ģeklindedir. Ergin diĢilerin uzunlukları yaklaĢık 

400–500µ olmaktadır; erkekler üçgenimsi vücutlu olup daha küçüktürler (ġekil 4.3.). Ergin 

diĢinin rengi sarımsı renkten yeĢilimsi renge dönüĢüp sırt tarafındaki idiosoma 2 adet siyah 



leke oluĢmaktadır. Bu lekeler, metabolizma artıklarının birikimiyle oluĢur. KıĢ mevsiminde 

ise renkleri daha koyu olup genellikle turuncu ve kırmızı olmaktadır (Zhang, 2003). 

 

 

ġekil 4.3. Tetranychus urticae a) Erkek aedeagusunun görünümü b) DiĢi genel görünüm 

 

 Biyolojisi 

 

Tetranychus urticae’nin hayat devriyle ilgili yapılan çalıĢmalarda, 20,3ºC’de yumurtasının 

inkübasyon süresi 7,0 gün olduğu, larva, protonimf ve deutonimf dönemlerinin tamamlanması 

için erkeklerin ortalama 16,1 gün diĢi bireylerin ise 16,9 günde geliĢmelerini tamamladıkları 

belirlenmiĢtir (Ecevit, 1977). Erkekler, diĢilerden çok daha hızlı geliĢmektedir. Erkekler, pasif 

diĢilerin deutonymph döneminde oluĢan eĢey feromonundan etkilenmektedirler. Erkekler, 

bölgelerini korumakta ve iĢgal etmeye çalıĢan diğer erkeklerle yarıĢa girmektedirler. DiĢiler 

ortaya çıkar çıkmaz çiftleĢme gerçekleĢir (Zhang, 2003). 

 

Ergin döneme girer girmez diĢiler yumurtalarını bırakırlar. Üreme dönemi boyunca 

yumurtlama oranı konukçu bitki ve sıcaklığa göre farklılık göstermektedir. Ortalama bir diĢi, 

günde 10 yumurta bırakıp; 25ºC sıcaklık ortamında iki hafta boyunca 100’den fazla yumurta 

bırakmaktadır. Cinsiyet oranı genellikle diĢi taraflıdır ve diĢilerin erkeklere oranı yaklaĢık 

3:1’dir. Diyapoz dönemi, kısa gün uzunluğu, besin stoklarının azlığı ve düĢük sıcaklık ile 

baĢlar ve genellikle sabit bir soğuk dönemde ise son bulmaktadır. Yumurtlamaya hazır diĢi, 

yaz mevsimi sonunda korunaklı bir oyuk arayıĢına baĢlamaktadır. Diyapoz döneminde 

eriĢkinler turuncu ve kırmızı rengindedir (Zhang, 2003). 

 

Zararı 

 



Ġki noktalı kırmızı örümcekler, çoğunlukla yaprakların alt yüzeylerindeki kloroplast 

hücreleriyle beslenmektedirler. Zararlının yaprak hücresini delmesiyle enzim salgılar ve 

klorofili eritir, sonra içeriğini emer. Sonuçta yaprakta soluk bir leke oluĢur, hücre kurur, 

bitiĢikteki hücreler zarar görür. Ağ örerler (Anonim, 2008). Akarlar hareket ettikçe ağları ağaç 

gövdelerini ve yapraklara yayılmaktadır. Zararlının yoğun olduğu bitkilerde, yaprakların 

kuruyup düĢmelerine ve ağ ile kaplanıp erken ölmelerine sebep olmaktadır (Zhang, 2003). 

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda T. urticae’yi Antalya ili domates, biber, patlıcanda ve hıyar 

yapraklarında (Sosyal ve Yayla, 1988; Çobanoğlu, 1991; Bulut, E., 1999) Akdeniz bölgesi 

fasulyede (YabaĢ ve Ulubilir, 1995) ġanlıurfada Merkez, Bilecik ve Bozovada börülce, 

patlıcan, havuç, bamya ve kavunda (Çıkman ve ark., 1996) Aydın ili hıyar, domates, biber, 

patlıcan, karpuzda. Ġzmir ilinde örtü altında domateste (YaĢarakıncı ve Hıncal, 1997)  

saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada ise; domates, biber, hıyar, köpek üzümü, tarla sarmaĢığı, serçe dili, 

domuz pıtrağı ve tilki kuyruğunda tespit edilmiĢtir. 

 

AĢağıda Tetranychus urticae’nin tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir. 

 

Tokat Merkez Ġlçe: 

Büyükyıldız: 

Domates: 06.X.2009 1♀  

TaĢlıçiftlik: 

Domates: 07.III.2008 2♂, 10.III.2008 15♀4♂, 10.IV.2008 2♀,  04.VIII.2009 3♀1♂  

Biber: 28.VII.2008 2♀, Hıyar: 02.VI.2008 3♂, Tarla sarmaĢığı: 22.VII.2008 1♂, 

22.VII.2009 5♀, 07.X.2009 2♀1♂ , Domuz pıtrağı: 22.VII.2009 2♀ 

 

YeĢilyurt: 

Domates: 06.X.2009 4♀, Köpek üzümü: 06.X.2009 1♂ 

Güryıldız: 

Domates:13.VIII.2009 3♀1♂, 05.X.2009 3♀, Serçe dili: 13.VIII.2009 3♀, TarlasarmaĢığı: 

06.X.2009 2♀ 

Doğancıbağlar: 

Biber: 20.VII.2009 3♀, Domates: 06.X.2009 1♀, Hıyar: 08.VII.2008 15♀5♂, 20.VII.2009 1♀ 

Döllük: 

Hıyar: 11.VII.2008 9♀ 



Erbaa Ġlçesi: 

Çandırlı: 

Köpek üzümü: 12.VIII.2009 2♀ 

Yenimahalle:  

Hıyar: 04.VII.2008 38♀8♂, Domates: 04.VII.2008 4♀, 05.X.2009 3♀1♂ 

Erek Mahallesi: 

Hıyar: 30.VII.2008 10♀8♂, 21.VII.2009 3♂ 

Kelkit Mahallesi:  

Biber: 05.X.2009 1♀, Domates: 30.VII.2008 6♀1♂,Köpek üzümü: 21.VII.2009 2♀ 

Hıyar: 21.VII.2009 6♀  ,Köpek üzümü: 09.VII.2009 3♀ 

Değirmenli: 

Tilki kuyruğu: 12.VIII.209 2♀ 

Güdüklü: 

Domates: 05.X.2009 1♀ 

TepekıĢla: 

Hıyar: 04.VII.2008 28♀14♂, 07.VII.2008 5♀, 09.VII.2008 1♂, 21.VII.2008 1♀, 24.VII.2008 

24♀16♂, 05.X.2009 1♀3♂ 

Pazar Ġlçesi: 

Merkez: 

Biber: 20.VII.2009 2♀, 04.X.2009 2♀, Domates: 04.X.2009 5♀ 

Serçe dili: 04.X.2009 4♀, Hıyar: 04.X.2009 1♀4♂ 

 

Turhal Ġlçesi: 

Necip:  

Domates: 06.X.2009 2♀2♂, 13.VIII.2009 1♀, Biber: 06.X.2009 2♀1♂ 

Katkasabası: 

Domates: 06.X.2009 3♀1♂, 04.X.2009 3♀ 

Dökmetepe: 

Hıyar: 09.07.2008 28♀8♂, 11.VII.2008 1♀ 

Niksar Ġlçesi: 

ġahinli: 

Hıyar: 24.VII.2008 9♀1♂, 05.X.2009 1♀ 

Yolkonak: 

Domates: 12.VIII.2009 1♀, Tarla sarmaĢığı: 12.VIII.2009 1♀1♂, 05.X.2009 1♀ 



 

4.1.2. Tarsonemidae Familyası 

 

 

Tarsonemidae familyası Kramer tarafından 1877’de oluĢturulmuĢtur. Tip cinsi Tarsonemus 

Canestrini ve Fanzago 1876’dır. Bu familya o zamandan bu yana Acari takımı içerisinde 

farklı Ģekillerde yerleĢtirilmiĢtir. Tarsonemidae bağlı akarlar üzerine ilk geniĢ kapsamlı 

taksonomik çalıĢma Ewing (1939) tarafından yayınlanmıĢtır. Tarsonemidae familyası 

Tarsonemoidae üst familyasının içinde yer almaktadır. Ewing familyayı üç alt familyada 

incelemiĢtir; Tarsopolipinae, Podapolipinae ve Tarsoneminae. O özellikle böceklerin parazitik 

akarların örneğin; bal arısının Acarapis woodi (Rennie) trache akarı Locustacarus trachealis 

Ewing Tarsopolipinae alt familyasına aittir. Podapolipinae alt familyası tamamen böceklerde 

parazitik olarak bilinir. Tarsoneminae alt familyasında bazı türler böcek parazitidirler, bazıları 

kültür bitkisi zararlısıdırlar, bazıları da çürükçül dokular (necrophagous) üzerinde beslenirler 

(Jeppson ve ark., 1975). 

 

Tarsonemid akarlar çok küçük olup 100–300µ uzunluğundadır. Ergin dönemleri genç 

dönemlerine göre daha sert ve parlak bir integümente sahiptir. Vücut ve arka bacaklar dağınık 

ve seyrek olarak setae’larla donatılmıĢtır. Ön bacakların özellikle uç kısımları yoğun setayla 

kaplıdır ve sıklıkla duyusal özelleĢmiĢ setalar içerir. Cinsiyetler arası morfolojik farklılıklar 

karakteristiktir. Aynı türün diĢileri erkeklere göre daha büyük yapılıdır ve genel vücut Ģekli 

farklıdır. DiĢinin vücudu ovoid, dorsali convex’tir. Ġnterior (iç) bacak çiftleri posterior (sonra 

gelen, arkadaki) bacak çiftinden belirgin bir aralıkla ayrılmıĢtır. Steneotarsonemus cinsindeki 

türler genel vücut Ģeklinde bulundukları habitata adapte olabilmek için epeyce değiĢikliğe 

uğramıĢtır. Bu türlerin diĢileri oldukça elongate’dir. Anterior ve posterior bacak çiftleri 

geniĢçe birbirinden ayrılmıĢtır. Her iki cinsiyette dorsaventral olarak bastırılmıĢ bir 

görünümdedir. Bu Ģekil buğdaygiller gibi bitkilerin gövdeleri ve kılları arasına yerleĢmeleri 

için uygundur (Jeppson ve ark, 1975). 

 

Polyphagotarsonemus cinsinde diĢinin dorsumun da aĢırı derecedeki convexli (dıĢbükey, 

kabarık yapı) capitulum kısmının yukarıdan bakıldığında dorsal idiosomanın altında gizli 

olarak görülmesine neden olur. Bu durum Tarsonemus cinsinin bazı türlerinde de görülür 

(Jeppson ve ark., 1975). 

 



Tarsonemid akarların vücudu üç bölüme ayrılmıĢtır. Ağız parçalarının bulunduğu kısım 

kapsül Ģeklinde bir baĢ içerir ve capitulum olarak adlandırılır. Vücudun geri kalan kısmı 

idiosomayı oluĢturur. Bu bölüm belirgin bir dikiĢle ayrılmıĢtır. Ġkiye ayrılan segmentsiz ön 

tarafına propodosoma ve ana vücudun arkasında kalan kısmına hysterosoma denir. 

Propodosoma tek bir kısımdan oluĢur. Bazı türlerde anteriore doğru uzamıĢ olan dorsum 

cephalothoracic veya rostral tabakayı oluĢturur. Bu tabaka bazen dorsal propodosomanın 

kalan kısmından bir dikiĢle ayrılır Propodosomanın dorsumunun ileriye doğru uzaması veya 

böyle bir uzantı ki bu durum akarların çoğu familyalarında görülebilir. Çoğu akarolojistler 

tarafından cephalothoracic hood (kapak, örtü) veya rostral hood olarak adlandırılır (Jeppson 

ve ark., 1975). 

 

Hysterosoma anterior ve posterior kısımlara ayrılabilir. Vücut ana dikiĢinden coxa IV.’ün arka 

kenar boĢluğuna kadar olan kısım hysterosomanın ön kısmını oluĢturur. Hysterosomanın ön 

kısmını oluĢturur. Hysterosomanın ön kısmına metaposoma, arka kısmına opisthosoma denir 

(Jeppson ve ark., 1975). 

 

Ağız parçaları capitulumun uç kısmında segmetasyonu belli olmayan bir çift ĢiĢmanca 

palpi’den oluĢur. Aynı zamanda ağız parçalarında uzun iğne Ģeklinde chelicera vardır. 

Chelicera palpusun taban kısmının ortasına yerleĢmiĢtir (Jeppson ve ark., 1975).  

 

Tarsonomidlerde vücudun ventral kısmında apodemeleri (çıkıntı) (exoskeletontan oluĢmuĢtur)  

bulunur. Bu apodemeler bazı akarolojistler tarafından epimera olarak adlandırılır. Her biri bir 

numarayla adlandırılmıĢtır ve taksonomik tanımlamalarda kullanılır (Jeppson ve ark., 1975). 

 

Erkekler kuyruk kısmına yakın genital plate (plaka) adı verilen kendine özgü bir yapıya 

sahiptir. Bu genital plaka iğne (styliform) Ģeklinde bir çift aedeagus içerir. Bunun yanında 

accesory genital organları ve appendages uzantıları içerir. Diğer yapı anal plate (tabaka)dir. 

Preparatı yapılmıĢ örneklerde oldukça belirgin olarak görülür. Erkek canlı bireylerde anal 

plaka ventral opisthosomanın alt ucunda genital papillanın üzerinde ventral marjinin ön 

kısmında yer alır. Fakat lam lamel üzerine yapılan preparatlarda normal pozisyon çok sıklıkla 

görülmez. Platenin yan sınırları açıkça belirgin değildir. Yapının en belirgin bölümü merkezi 

disk veya çıkıntılardır ki parmak benzeri bu çıkıntılar ıĢın dalgaları Ģeklindedir. Anal 

apodemeler genellikle üç adettir. Ġki tanesi anterolateral olarak uzanır. Üçüncüsü diskin 

posteromesal kısmından çıkar ve kuyruğa doğra uzanır. Bazı türlerde dört anal apodeme 



görülebilir. Ġkisi diskin anterior marjininden, ikisi de posterior marjininden çıkar (Jeppson ve 

ark., 1975).   

 

Gnathosomanın hemen arkasında pseudostigmatic organ içerirler. Bu stigmatal veya tracheal 

açıklıklar diĢilerde daha belirgindir ve propodosomanın anterior kısmında dorsa-lateral olarak 

yer alır. Bu familyadaki teĢhisler diĢi ve erkek karakterlerine göre yapılır. DiĢinin IV. çift 

bacağı taksonomide önemlidir. Bu bacak çok ince ve dört segmentlidir. Ġki uzun basit seta ile 

sonlanır. Tarsus üzerinde biri uçta diğeri alt uçta yer alır (Çobanoğlu, 1995). DiĢiler coxa I ve 

coxa II arasında dorsalateral olarak bulunan özel organlar içerir. Bu organlar büyüklük ve 

Ģekil bakımından değiĢiklik gösterebilir ve fonksiyonları belli değildir. Bunlar clavate sense 

organ olarak adlandırılır (Jeppson ve ark., 1975).   

 

Tarsonemus waitei (Banks) 

 

Tanımı  

 

Bu tür Banks tarafından 1912’de tanımlanmıĢtır. Bilinen sinonimi yoktur.  

Capitulum: Koni Ģeklinde uzunluğu geniĢliğinden fazladır. Chelicera palpiyi aĢar ve iğne 

Ģeklinde bir yapıyla sonuçlanır. Palpi filiformdur ve belirgin Ģekilde üç segmentten oluĢur. 

Genital papilla: büyük koni Ģeklinde uzunluğu geniĢliğinden fazladır. Genital flap (genital 

kısmın çıkıntıları) erkek tip örneğinde görülmez, accesory scleritler vertical tabakaların 

preslenmesiyle oluĢmuĢtur, geniĢ ve yukarıya doğru eğimlidir. Penis ince uçta iğne 

Ģeklindedir (Ewing, 1939). 

 

Bacak IV: Coxa üçgenimsi geniĢ ve uzunluğu birbirine eĢittir. Coxal seta dorsalde posterior 

kenara yakındır. Tibianın uzunluğu ve geniĢliği birbirine eĢittir. Tactile seta tibianın uç 

kısmında yer alır. Az miktarda topuzludur. AĢağısında uzanan tarsal claw’ın uzunluğunun 

yarısı uzunluktadır. Tarsus tibiadan belirgin olarak ayrılmıĢtır. Tarsal claw büyük, uzun ince 

ve uçta keskincedir. Uzunluğu tibia ve tarsusun uzunluğuna eĢittir (Ewing, 1939). 



 

                           ġekil 4.4. Tarsonemus waitei erkek genel görünüĢü 

Vücut oval iyi beslenmiĢ örneklerde uzunluğunun 3/2’si geniĢliğindedir. Taze yapılmıĢ 

preparatlarda örnekler açık sarımsı, kahverengi, capitulum daha koyu renklidir (Ewing, 1939). 

 

Tarsus I: Tibianın uzunluğunun bir buçuk katı uzunluğundadır. Distal duyu setası clavate 

(topuzlu) tarsusun geniĢliğinin yarısından biraz daha fazla uzunluğa sahiptir. Pulvillus büyük 

ölçüde küçülmüĢtür (Ewing, 1939). 

 

Bacak IV: Coxa küçük uzunluğu geniĢliğinden fazla trochanterin geniĢliği uzunluğundan 

fazladır. Segment III diğer segmentlerden daha uzundur. Segment IV, Segment III’ ün 

uzunluğunun yarısından daha azdır. Apikal seta flagelliform’dur. Uzunluğu bacağın uzunluğu 

kadar vardır (Ewing, 1939). 

 

Larva: Capitulum diĢininkine benzerdir. Tarsus I iki eĢit claw içerir. Pseudostigmatic organ 

yoktur. Üç çift bacaklıdır. Abdomen bölgesi koni Ģekillidir. Abdomenin uç kısmında bir çift 

eĢit uzunlukta seta içerir (Ewing, 1939). DiĢi preparatın genel görünümü (ġekil 4.5.)‘de 

verilmiĢtir. 

 



 

                            ġekil 4.5. Tarsonemus waitei diĢi genel görünüĢü 

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmada T. waitei Antalya ve Edirne’de Pyracantha coccinea bitkisinde 

saptanmıĢtır (Çobanoğlu, 1995). Bu çalıĢmada ise; domates, biber, hıyar, sirken, köpeküzümü 

ve tarla sarmaĢığında saptanmıĢtır. 

 

AĢağıda Tarsenomus waitei’nin tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir. 

 

Tokat Merkez Ġlçe: 

Büyükyıldız: 

Domates: 06.10.2009 4♀, Sirken: 06.10.2009 4♀, 

Güryıldız:  

Domates: 06.10.2009 2♀, 13.VIII.2009 1♂;Tarla sarmaĢığı: 06.10.2009 2♀ 

Katkasabası: 

Domates: 06.X.2009 1♂2♀ 

TaĢlıçiftlik: 

Domates: 07.10.2009 2♀, Tarla sarmaĢığı: 04.VIII.2009 1♀, 07.10.2009 2♀ 

YeĢilyurt: 

Domates: 06.X.2009 1♀, Köpek üzümü: 12.VIII.2009 1♀ 

Erbaa Ġlçesi:    



Değirmenli: 

Domates: 12.VIII.2009 13♀ 

Erek mh. :  

Hıyar: 09.IX.2008 3♀, 21.07.2009 1♀ 

Kelkit mh. :  

Domates: 05.X.2009 5♀, Hıyar: 05.X.2009 1♂1♀, Biber: 05.X.2009 1♀ 

Çandır:  

Domates: 12.VIII.2009 1♀, Köpek üzümü: 12.VIII.2009 1♀ 

Pazar Ġlçesi: 

Merkez: 

Hıyar: 04.X.2009 2♀, Serçe dili: 04.X.2009 3♀ 

 

 

Niksar Ġlçesi: 

ġahinli: 

Hıyar: 05.X.2009 3♀  

Yolkonak: 

Domates: 12.VIII.2009 5♀, Tarla sarmaĢığı: 05.X.2009 3♀, Köpek üzümü: 05.X.2009 

2♀,04.X.2009 1♀ 

Dökmetepe: 

Domates: 06.X.2009 1♀ 

Necip: 

Köpek üzümü: 06.X.2009 1♀ 

 

Tarsonemus confusus (Ewing) 

 

Tanımı  

 

Ewing tarafından, 1939 da tanımlanmıĢtır. Bu türün erkeği diĢli hysterosoma setalarla 

tanınabilir ve ventral kısmında çizgili pattern (desen) mevcuttur. DiĢi transverse (çapraz vari, 

enlemesine) apodemeye sahiptir. Bu apodeme U Ģeklinde ters çevrilmiĢ kıvrımlara sahiptir ve 

anterior median apodemenin taban kısmının yakınında bulunur (Smiley, 1969). 

 



Erkek: Vücudu küçük, oval, metapodosoma kısmında geniĢlemiĢtir. Dorsal propodosoma dört 

çift uzun ince basit seta’ya sahiptir. Hysterosomada kuyruk kısmında II çift uzunlukça 

birbirine yakın olan diĢleri belirgin setalar bulunur. Apodeme I kısa coxal condyle (Eklem 

yumrusu) eğimlidir. Anterior median apodeme ile Y Ģekilli bir birleĢme noktası oluĢturur. 

Anterior median apodeme ve apodeme II’nin yanında ince noktalıdır. Apodemal plate II 

gözeneksizdir. Basit bir seta vardır ve ince ince noktalıdır (ġekil 4.6.). 

 

 

                              ġekil 4.6. Tarsonemus confusus genel görünüm 

 

Apodemal plate (plaka) III ve IV kesik çizgilidir ve her bir plate tek basit setaya sahiptir 

(Smiley, 1969). 

 

Bacak IV uzun femura sahiptir. Ġç bağlantı kısmında medialy (iç yanda) basit bir seta içerir. 

Dorsadistally (üst iç kısım) olarakta bir basit seta içerir. Tibia IV’te küçük bir solenidion ve 

saberlike (kılıç Ģeklinde) seta vardır. Tarsus IV kısa güçlü bir tarsal clawla sonlanır (Smiley, 

1969). 

 

DiĢi: Vücut elongate (Elips Ģeklinde) hysterosoma kısmı en geniĢ kısımdır. Propodosoma iki 

basit seta içerir; I. Çift II. Çiftin yarısı uzunluğundadır; Pseudostigmatic organlar yuvarlak’tır. 

Hysterosomanın dorsumu altı belirgin çapraz segmente sahiptir. I. segmentte bir çift basit seta 

vardır. II. ve III. segmentlerde seta yoktur. IV. segment iki çift basit setaya sahiptir. 



Propodosoma ve Hysterosomanın venter kısmı az miktarda noktalıdır. Ventral apodemelerin 

ilk çifti Y Ģekillidir. Anterior median apodeme ile birleĢmiĢtir. Bir çift basit seta apodemelerin 

birinci çiftine yakın olarak bulunur. Hysterosomanın ventralinde bir çift lateral plaka bulunur 

(Smiley, 1969). 

 

T. waitei ve T. confusus morfolojik olarak birbirine benzerlerdir. Ġki türün farkı bacak IV’ teki 

chaetotaxy (setaların dağılımı) tibia tarsusun uzunluğu arasında ki farklılıktan kaynaklanır. T. 

waitei tibia IV tarsusdan belirgin bir Ģekilde ayrıdır. Ġki segment bir arada tibianın 

geniĢliğinden daha uzundur. Segment IV segment III’ün yarısından daha az uzunluktadır. T. 

confusus’da tibia IV tarsus ile birleĢmiĢtir ve bir tibio-tarsus oluĢturur. GeniĢliğinden biraz 

uzundur. Segment IV kısa III.’ü segmentin 3/1’i ya da 4/1’iuzunluğundadır (Çobanoğlu, 

1995). 

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmada T. confusus Antalya ve Edirne’de Pyracantha coccinea 

bitkisinde saptanmıĢtır (Çobanoğlu, 1995). Bu çalıĢmada ise; domates, biber, hıyar, köpek 

üzümü, sirken, serçe dili, tilki kuyruğu ve tarla sarmaĢığında saptanmıĢtır. 

 

AĢağıda Tarsonemus confusus’un tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir. 

 

Tokat Merkez ilçe: 

Güryıldız: 

Tarla sarmaĢığı: 06.X.2009 1♀ 

Büyükyıldız: 

Domates: 06.X.2009 1♀ 

Niksar Ġlçesi: 

Yolkonak: 

Domates:12.VIII.20091♀, Tarla sarmaĢığı: 05.X.2009 4♀, Köpek üzümü:04.X.2009 7♀ 

ġahinli: Hıyar: 05.X.2009 2♀, 

Erbaa Ġlçesi:    

Kelkit mh. :  

Domates: 05.X.2009 2♀, Biber: 05.X.2009 1♀ 

Yenimahalle:  

Domates: 05.X.2009 1♀ 

Erek Mahallesi: 



Hıyar: 09.IX.2008 4♀ 

Değirmenli: 

Tilki Kuyruğu: 12.VIII.2009 1♀ 

Katkasabası: 

Domates:06.X.2009 1♀ 

 

Tarsonemus lobosus (Suski) 1965 

 

Tanımı 

 

DiĢi:  

Dorsum: GeniĢ bir Ģekilde ovaldir. Uzunluğu 175±3,6 and 112,5±0,0 µ. Propodosomal tabaka 

geniĢtir. Pseudostigmatic organ oval yapılıdır; bu organın anterior kısmı daha uzundur. Dorsal 

integüment düzdür (Çobanoğlu, 2000).  

 

Venter: Propodosomal tabakanın arka kısmında bir apodemeye sahiptir. Propodosomal 

tabakada gnathosomanında büyük bir kısmını çevreleyen dairesel loba sahiptir. Venter 

apodemeler belirgindir. Apodeme I anterior median epimeronla birleĢmiĢtir fakat II. apodeme 

ortada birleĢmiĢtir. Apodeme III eğimlidir. Trochanterlerin anterior apodemesine uzanır. IV. 

Apodeme çok zayıf ve düzdür. Posteromedian apodeme ile birleĢmiĢtir. Apodemelerin hepsi 

düğüm benzeri kalınlaĢmalara sahiptir. Fakat özellikle IV. Apodemenin ortasındaki 

kalınlaĢma diğerlerinden daha belirgindir. Bu tür trochanter IV’ ün arasında küçük loba 

sahiptir. Bacaklar az çok uzun kuvvetlidir. Bacak IV’ te kırbaç benzeri setae mevcuttur 

(Çobanoğlu, 2000). 

 

 

 



 

                              ġekil 4.7. Tarsonemus lobosus genel görünüm 

 

AĢağıda Tarsonemus lobosus ’un tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir. 

 

Tokat Merkez Ġlçesi: 

Katkasabası: 

Köpek üzümü: 06.X.2009 1♀ 

 

4.1.3.Eriophyidae Familyası 

 

Aculops lycopersici (Massee) 1937 

 

Sinonimleri Harpaz 1955’ e göre 

Vasates lycopersici (Massae) 1937 

Phyllocoptes destructor Keifer 1940 

Vasates destructor Keifer 1946 

Aceria lycopersici (Wollfenstein) 

 

Tanımı  

 

Bu tür yaygın olarak domates pas akarı olarak bilinir. Bu küçük akarlar portakalımsı sarı 

renktedir. Çok küçük olmasından dolayı bitkilerde görmek zordur. Bu nedenle belirtiler akarın 

varlığını belirlemek için faydalıdır. Vücut fusiformdur. DiĢiler 150-180 µm uzunluğundadır. 



Prodorsal tabaka geniĢ ve kısa bir anterior loba sahiptir. Prodorsal tabakanın üst kısmı bir 

transverse çizgiye sahiptir. Bu çizgi prodarsal tabakanın yanlarına doğru posteriör marjinlere 

doğru uzanmıĢtır. Bu çizgiler, hücre benzeri karakteristik süslemeleri oluĢturan yan dallara 

sahiptir. Median çizgi, belirsiz olarak tabakanın 2/3’lük kısmında posteriörde görülür (Zhang, 

2003). 

 

Biyolojisi 

 

Bu akarın hayat devrinde yumurta, larva, nimf ve ergin dönemleri mevcuttur. Bir döl için 

gerekli süre 21–25ºC ‘de 1 haftadır. Erkekler diĢilerden biraz daha hızlı geliĢir. DiĢiler birkaç 

hafta yaĢayabilir ve 10–53 yumurta koyarlar. DöllenmiĢ yumurtalardan erkek ve diĢi bireyler 

çıkarlar. DöllenmemiĢ yumurtalardan ise sadece erkekler çıkar Akar geliĢimi için optimum 

Ģartlar 21–27ºC ve %30 nemdir. Bu Ģartlar seralarda mevcuttur. Yüksek nem akarlarda ölümü 

arttırır (Zhang, 2003). A. lycopersici’nin genel görünüĢü Ģekil 4.8.’de verilmiĢtir. 

 

 

                         ġekil 4.8. Aculops lycopersici’nin genel görünüĢü 

 

 

Zararı : Bu tür, dünyada domatesin genel bir zararlısıdır (ġekil 4.1.3.1.). Bu zararlının ortaya 

çıkıĢı ve zararı Avrupa’nın çoğu ülkesinde seralarda artmaktadır: Örneğin Ġsrail, Fransa, 

Ġspanya, Almanya, Moldavya, Bulgaristan ve Macaristan’da bu tür polifag bir türdür. 

Patlıcan, tütün, patates, Datura türlerinde, Chillies ve Petunia’da zarar yapar. Domates 

bitkisinin enfestasyonu aĢağı yapraklardan baĢlar. Alt kısımlarda yapraklar kıvrılır ve gümüĢi 



bir renk alır. Daha sonra enfekte olmuĢ yapraklar kahverengiye döner, solar ve bir kağıt gibi 

olur (ġekil 4.9.). Geç yanıklık hastalığında olduğu gibi solmazlar. Akar populasyonu 

arttığında akarlar gövdenin yukarısına doğru yayılırlar. Yukarı kısımlardaki yapraklarda 

zararlar ortaya çıkmadan önce gövdenin aĢağı kısımları yüzey kıllarını kaybeder. Enfekte 

olmuĢ gövde yeĢilden kahverengiye döner ve yüzeyinde uzunlamasına yarıklar oluĢur. Bu 

karakteristik paslı kahverengi görünümünü oluĢturur. Enfeksiyonun devamında zarar görüp 

kahverengileĢen yapraklar dökülmeye baĢlar. Bitkinin yapraklarını dökmesiyle meyve üretimi 

azalır, meyvelerde güneĢ yanığı oluĢur, meyvelerde paslı görünüm oluĢmaz. Çok ağır 

bulaĢmalarda genç yapraklar dökülür. Meyveler bronz renge dönüĢebilir. Akarın beslenmesi 

konukçu bitkideki fotosentez oranını düĢürür. Bu savunma hücrelerinin değiĢiminde 

solunumdaki azalmanın sonucu olarak ortaya çıkar (Zhang, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ġekil 4.9. Aculpos lycopersici’nin domatesteki zararı 

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda A. lycopersici’ yi Adana Balcalı ve Ġçel seralarında domates, 

biber ve patlıcanda, (ġekeroğlu ve Özgür, 1984) Ġzmir ili örtüaltı domateste (Madanlar ve 

Öncüer, 1994; YaĢarakıncı ve Hıncal, 1997; Yanar ve ark., 2008), Antalya ili kumluca 

yöresinde plastik ve cam seralarda (Can ve Çobanoğlu,2004) saptamıĢlardır.  

 

AĢağıda Aculops lycopersici’nin tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir. 

 

Tokat Merkez Ġlçe: 



TaĢlıçiftlik: 

Domates: 13.VIII.2009 3♀ 

YeĢilyurt: 

Domates: 06.X.2009 2♀, Köpeküzümü: 06.X.2009 3♀ 

Büyükyıldız: 

Domates: 06.X.2009 4♀ 

Güryıldız: 

Domates: 05.X.2009 5♀, Köpek üzümü: 05.X.2009 4♀ 

Niksar Ġlçesi: 

Yolkonak: 

Köpek üzümü: 05.X.2009 3♀ 

Pazar Ġlçesi: 

Merkez: 

Domates: 04.X.2009 3♀ 

Erbaa Ġlçesi: 

Kelkit Mahallesi:  

Köpeküzümü: 05.X.2009 4♀ 

Turhal Ġlçesi: 

Necip:  

Domates: 06.X.2009 2♀ 

Katkasabası: 

Domates: 06.X.2009 8♀ 

Dökmetepe: 

Domates: 06.X.2009 5♀, Köpek üzümü: 06.X.2009 5♀ 

 

 

4.1.4. Acaridae Familyası 

 

Acarid akarlar Astigmata takımı Acaridae familyasında yer alır. Çoğu türler fungivorus’tur. 

Ve genellikle depolanmıĢ ürünlerde ve çürümekte olan organik maddelerde bulunurlar. Bazı 

türler fakültatif fitofagtır. Yani zorunlu olmayandır. Diğer bazı türler böceklerle iliĢkilidir 

bazıları da vertebrata (omurgalı) hayvanların barınaklarında bulunabilirler. Acarid akarlar orta 

büyüklükte olup yumuĢak bir vücuda sahiplerdir. Renkleri genellikle soluk beyazımsı bir 

renkten kahverengi renklerde görülebilir. Propodosoma shield (tabaka) benzeri prodorsal 



sclerite sahiptir. Ġdiosoma, sıklıkla bütün dönemlerinde sejugal yarığa sahiptir. Dorsal 

idiosoma da dorsal setalar tam olarak bulunur bazı gruplarda sayıda azalma olabilir. Dorsal 

seta çoğunlukla çıplaktır veya az miktarda tüylü olabilir. Coxal apodemeler Tarsonemidae 

familyasında olduğu gibi fazlasıyla geliĢmiĢtir (Zhang, 2003).  

 

Genital açıklık, Coxae IV’ün arasında ya da arkasında yerleĢmiĢtir. Çoğu erkek para-anal 

vantuslara sahiptir. Bacakları genellikle kısadır fakat bazı türlerde uzun olabilmektedir. 

Bacaklar iyi geliĢmiĢ bir empodial clawla sonlanır ki bu claw bir çift güçlü scleritle 

(condylophores)’le bağlantılıdır. Erkekler ve diĢilerin, çoğu kez minimal eĢey ayrılığı ile 

birlikte yapı bakımından benzer olduğu görülmektedir fakat bazı türlerde erkekler diĢilere 

benzeyebilir veya benzemeyebilir erkeklerin diĢiye benzemediği durumda erkek bireyler kalın 

vücut setaları ve üçüncü çift bacakları çok kuvvetli geliĢmiĢtir (Zhang, 2003).   

 

Hayat devri yumurta, larva, protonymph, deutonymph, tritonymph ve ergin dönemden 

meydana gelmektedir. Deutonymph, olabilirde olmayabilirde, olup olmaması çevresel ve 

yaĢamsal koĢullara bağlıdır. Deutonymph özellikle hypopus olarak bilinmektedir. Bu 

dönemde beslenme olmaz ve dağılma için en uygun ve çevresel Ģartlara en dayanıklı olduğu 

dönemdir (ġekil 4.10.). Çoğunlukla sarı ve kahverengi renktedirler ve çok iyi Ģekilde 

sclerotize olmuĢtur. Dağılma yaĢanırken barınmalarını sağlamanın kolay olması için Ģekli 

oval ve çoğu kez sırt ve karın doğrultusunda düz ya da sırta doğru kabarık karına doğru çukur 

biçimdedir. Vücut Ģeklinden dolayı konukçusuna iyi bir Ģekilde tutunabilir. Ventral 

opisthosoma, konukçuya tutunmayı sağlamak için vantuzlu tutunma plakalarına sahiptir. 

  

Yumurta halinden ergin hale kadar olan geliĢimi, sıcaklığa bağlı olarak genellikle 1 ile 3 hafta 

arasındadır. Birçok Acarid akar’ın üreme gücü yüksektir.  Örneğin; Rhizoglyphus diĢileri 500 

kadar yumurta üretirler.  

 

Acaridae familyası geniĢ ve dünya genelinde dağılım gösteren bir familyadır. Bilinen 400 türü 

90 cinse aittir ve diğerleri keĢfedilmeyi beklemektedir. Rhyzogyphus cinsi bitki köklerinde 

zarar oluĢturan birkaç türü içerir. Acarus ve Tyrophagus cinsleri depolanmıĢ ürünlerde bol 

miktarda bulunurlar ve ekonomik açıdan önemli türleri içerirler. Bazı Tyrophagus türleri 

bitkilerde ekonomik zarara neden olmaktadır. Özellikle süs bitkileri ve örtü altı sebzelerinde 

zarar oluĢturabilir (Zhang, 2003). 

 



 

 

                          ġekil 4.10. Rhizoglyphus sp. Hypopus genel görünümü  

 

Rhizogyphus robini (Claparede) ve R. echinopus yumrulu bitkilerde soğan kısmında ve 

gövdelerinde önemli bir zararlıdır. Tyrophagus putrescentiae (Schrank), T. longior (Gervais), 

T. newswanderi Johnston ve Bruce, T. pernicious Zachvatkin ve T. similis Volgin türleri 

zaman zaman örtü altında yetiĢtirilen ürünlerde zarar yapar. Mycetoglyphus fungivorus 

(Oudemans) örtü altında yetiĢtirilen ıspanakta zarar yaptığı bilinir. Acarus cinsine ait akarlar 

Neoseiulus cucumeris gibi akarların kültüre alınmasında kullanılmaktadır ve örtüaltı 

yetiĢtiricilikte predatörlerle birlikte seraya salımı yapılabilir.  

 

Rhizoglyphus sp. Hypopus’a ait Turhal ilçesende domates’te 04.X.2009 tarihinde bir diĢi 

birey bulunmuĢtur. AĢağıda ait olduğu ilçe ve bitki türü verilmiĢtir. 

 

 

Tyrophagus Türleri 

 

Birçok Tyrophagus türü zaman zaman sera sebzelerine ve süs bitkilerine zarar vermektedirler. 

Bunlar genellikle toprakta ve diğer büyüyen besi yerlerinde (örn: saman balyası) organik 

maddelerin çürümesiyle iliĢkilendirilmektedir. Akarın hacmi büyük olduğunda popülasyon 



payı bitkilere doğru kayabilir ve genç yapraklar ve çiçek tomurcuklarında zarara sebep 

olabilirler (Zhang, 2003). 

 

Olivera ve ark. (2007) Soya fasulyesinde Glycine max L.’ta köklerde azalmaya yapraklarda 

mozaik görünümüne ve bitkide sararmaya ve bitkilerin ölümüne sebep olduğunu 

kaydetmiĢlerdir. Bu symptomlar ekili alanların bazı yerlerinde daha yoğun belirti görülmüĢ ve 

Tyrophagus türleri bitkilerin üst kısımlarında zarar neden olmuĢlardır.  

 

Farklı Tyrophagus türlerinin zarar semptomları aynı bitki türleri üzerinde oldukça benzerdir 

fakat onlar bitki türünden bitki türüne geniĢ ölçüde farklılık göstermektedir. Hıyar, kavun ve 

kabak filizlerinde, akar beslenmesi daha sonra deforme olacak genç yaprakların üzerinde çok 

sayıda küçük, sarı noktalar oluĢturur, olgun hıyar yapraklarında üst yüzey sertleĢebilir.  

  

Karpuz, domates ve biber filizleri üzerindeki istila edilmiĢ yapraklar rengini kaybetmiĢ, rengi 

bozulmuĢ ve deforme olmuĢ görülür. Zarara uğramıĢ Domates fideleri cüceleĢir ve bodurlaĢır. 

Gerbera üzerinde tomurcuk döneminde beslenme olduğunda sadece birkaç fetal tam olarak 

açar çiçeğin taban kısmında Ģekil bozuklukları görülür. Begonya üzerindeki akarlar anter’e 

zarar vermekte ve çiçeklerin rengini kaybetmesine neden olmaktadır; bitki gövdesi bodur 

kalabilmekte ve mantarımsı çizgiler oluĢmaktadır. MenekĢe ve Siklamen üzerinde çiçekler, 

akarların onlara zarar vermesi nedeniyle kısır olmaktadırlar. Kalanchoe cinsi filizlerinde dar 

kahverengi çizgilere ve mantarımsı dokulara neden olur. Akar bitki büyüme ucunu 

zararlandırır. Tam geliĢmemiĢ yapraklar oluĢur, ikincil tomurcukların gelimini teĢvik eder. 

Bitkiye çalımsı bir görünüm verir. Çiçek tomurcuklarının çok yoğun olmayan bulaĢmalarında 

yaprakların kenarlarında beslenme lekeleri görülür ki bu kısımlar deforme olup mantarımsı 

lekelenmelerden dolayı çizgiler oluĢur.  

 

Tyrophagus putrescentiae (Schrank) 

 

Sinonimleri: Acarus putrescentia Schrank. 

Tyrophagus longior var. Catellani Hirst 

Tyrophagus noxius Zachvatkin 

Tyrophagus brauni E. And F. Türk 

 

Tanımı 



 

Bu akar diğerlerine oranla küçük ve zayıftır, ergin diĢileri 320-420 mikron uzunluğunda ve 

ergin erkekleri ise 280-350 mikron uzunluğundadır. Vücut yüzeyi yarı saydam8 Ģeffaf, mat) 

ve düzdür ve parlak bir görünüme sahiptir. Eklemleri de renksizdir. Yumurtalar ovaldir ve 

yalnızca yüzey üzerinde az oranda benekler bulunmaktadır. Erginler lateral setullara sahip bir 

spatula Ģeklinde supra coxal setaya sahiptir. Erkeklerdeki Aedeagus kısa çift kıvrımlı bir S 

Ģeklini andırır (Zhang, 2003). 

 

 

 

Biyolojisi 

 

Bu türlerin hayat devri, sıcaklıktan, bağıl nemden, ıĢık periyodundan ve yiyecek çeĢitlerinden 

etkilenmektedir.  Bira mayası ile beslenmesiyle 8,5 günde tamamlanan bu türün geliĢme 

süresi 10° C ile 35°C arasındadır. ve büyümedeki optimum sıcaklıkla gerçekleĢmekte ve 

hayatta kalması ise 30°C civarında mümkün olmaktadır. En elveriĢli bağıl nem %85-%95 

arasındadır. IĢıklanmanın artmasıyla bu türün üreme yeteneği ve yumurta açılımı 

azalmaktadır. IĢıklanmanın artmasıyla aynı zamanda akarın hayat devresini tamamlaması da 

uzar. Süsen Freesia bitkisinin soğanı üzerindeki popülasyonu, bir nesil boyunca sadece 82 kez 

artmaktadır (buğday tohumu embriosu ile kıyaslandığında 159 kez). Süsen bitkisinin soğanı 

üzerinde üreme gücü yaĢamlarının üçüncü haftasında maksimuma ulaĢmaktadır. Süsen ve 

çiğdem soğanı üzerinde lale ya da sümbül soğanında olduğundan daha hızlı büyümektedir. 

Toprak, T. putrescentiae’nin koloni geliĢimi için gerberanın çiçek tablalarından daha iyi bir 

ortam sağlar (Zhang, 2003).  

 

Zararı 

 

Küf akarı olarak bilinen bu türler, depolanmıĢ ürünlerin ve evlerin baĢlıca bitki zararlısıdır. 

Ġngiltere, Polonya ve Japonya’daki seralarda hıyara zarar verdiği bilinmektedir. Bu akar, aynı 

zamanda Avrupa’daki seralarda Gerbera, MenekĢe, Cymbidium orkidesi, Kalanchoe, Süsen, 

Lale, Nergis gibi süs bitkileri üzerinde zarar oluĢmaktadır (Zhang, 2003).  

 

Beslenme ortamındaki bulaĢmanın önlenmesi ve beslenme ortamında bu türün hızlı 

geliĢiminin engellenmesi onun bitkilere taĢınma Ģansını azaltmak için önemlidir. Toprak veya 



diğer yetiĢtirme ortamları (torf) sterilize edilmesi önemlidir. Fungusitler ortamda T. 

putrescentiae (ġekil 4.11.) için fungal etmenlerin azaltılması amacıyla kullanılabilir. (Zhang, 

2003).  

  

 

                                ġekil 4.11. T. putrescentiae genel görünümü 

 

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda Rhizoglyphus echinopus Birecik’te sarımsak ve soğanda, T. 

longior baklada (Çıkman ve ark., 1996). Bu çalıĢmada ise Acaridae familyasından 

Tyrophagus putrescentiae ve Rhyzoglyphus sp. belirlenmiĢtir. Tyrophagus putrescentiae 

domates, hıyar, biber, köpek üzümü, ve serçe dilinden elde edilmiĢtir. Rhizoglyphus sp. ise 

domates bitkisinden toplanmıĢtır. 

 

AĢağıda T. putrescentiae’nin tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir. 

 

Tokat Merkez ilçe : 

YeĢilyurt :  

Köpeküzümü: 06.X.2009 2♀ 

Pazar Ġlçesi: 

Merkez:  

Domates: 04.X.2009 4♀, Hıyar: 04.X.2009 3♀, Serçe dili: 04.X.2009 1♀ 

Turhal Ġlçesi: 

Dökmetepe:  



Hıyar: 09.VII.2008 16♀ 

 

Necip: 

Domates: 06.X.2009 1♀ 

Kat kasabası: 

Domates: 06.X.2009 1♀ 

Erbaa Ġlçesi: 

Kelkit mh. :  

Domates: 05.X.2009 6♀, Biber: 05.X.2009 1♀ 

Güdüklü: 

Domates: 05.X.2009 1♀ 

TepekıĢla: 

Hıyar: 24.VII.2008 5♀, Biber: 21.VII.2008 1♀ 

Yeni Mh. : 

Hıyar: 04.VII.2008 1♀ 

Niksar Ġlçesi: 

ġahinli: 

Hıyar: 05.X.2009 3♀ 

Yolkonak: 

Hıyar: 04.X.2009 3♀ 

 

4.1.5. Tydeidae Familyası 

 

Bu familya Baker (1965) tarafından tanımlanmıĢtır. Bu familya kolayca tanınmasına rağmen, 

karakterize edilmesi zordur. Çok küçük akarlardır. Erginlerin vücutları hafifçe sklerotize 

olmuĢ ya da olmamıĢtır. Erginlerin boyu 150- 500 µ arasında değiĢir. Palpusları dört 

segmentlidir ve tipik yapıdadır. Setal sayıları, cinsler arasında farklılık gösterir. Tarsus 

segmenti üzerinde beĢ adet seta bulunur. Cheliceranın hareketli kısmı iğne benzeri ve 

serbesttir. Vücuttaki setaların yerleĢme durumu basittir (ġekil 4.12.). Propodosoma üzerinde 

bir çift duygusal seta ve üç çift dorsal seta vardır. Ġki türde bir çift yoktur. Duygusal seta 

genellikle belirgindir ve büyük pseudostigmata içine yerleĢmiĢtir. Buna rağmen birkaç türün 

bütün propodosomal setaları benzer yapıya sahiptir. Hysterosomal setal modeli basittir. 

Dorsal vücut setaları basit, çıplak, tüylü ya da testere Ģeklinde olabilir. Üç çift ventral vücut 

setasına sahiptir. Ancak genital ve anal setalar tür ve cinslere göre sayı bakımından farklılık 



gösterir. Temsil edilen setalar, anal, genital paragenital ve ventral setalardır (Jeppson ve ark., 

1975). 

 

Dorsal kıl düzeni önemlidir. Bu setanın en basit tipi Tydeus cinsinde bulunmuĢtur. Ġnce 

çizgiler propodosoma üzerinde uzunlamasına, hysterosoma üzerinde ise enine çaprazvaridir. 

Çizgilerin lobları yükseklik ve geniĢlik bakımından değiĢiklik gösterebilir (Jeppson ve ark., 

1975). 

 

Gözler ve koyu renkli kısımlar propodosoma üzerinde mevcut olabilir. Genellikle bir çift göz 

bulunur. Nokta gözler preparat yapımı sırasında kaybolduğundan dolayı, cinse ve tür 

ayrımında kullanılmaz. Genital organlar cinslere göre değiĢiklik gösterebilir (Jeppson ve ark., 

1975). 

 

 

ġekil 4.12. Tydeidae de setaelerin yerleĢim durumu dorsal görünüĢ (Baker, 1965)  

 

DiĢiler ve erkekler benzerdir, erkekler daha küçüktür ve daha küçük bir genital açıklığa 

sahiptir. ÇiftleĢme gözlemlenmemiĢtir. Erkeklerin spermatoforlarını yaĢadıkları yüzeyler 

bıraktıkları düĢünülmektedir. Türlerin çoğu ekonomik öneme sahip değildir.Çoğunlukla 



fungus, bitki özsuyu ve tatlımsı maddelerle beslendikleri düĢünülmektedir. Bu türler predatör 

ve nötr türler olarak kabul edilmektedir (Baker, 1965). 

 

Tydeus Koch 

 

Tarsus I empodium ve clawlara sahiptir. Striae (ince çizgiler) propodosoma üzerinde 

uzunlamasına, hysterosoma üzerinde enine çaprazvaridir. Hysterosomanın D ve L setaları 

enine çaprazvari çizgiler halinde uzanır. Genital seta sayıları cins içinde değiĢir, aynı zamanda 

ventral çizgi deseni cins içinde değiĢiklik gösterir (Jeppson ve ark., 1975). Tydeus cinsine ait 

Erbaa ilçesi domates bitkisinden 12.08.2009 tarihinde bir birey bulunmuĢtur. 

  

Tydeus californicus (Banks) 

 

Bu akar, Güney Kaliforniya sahil bölgelerinde ve diğer güney iklimlerde turunçgiller üzerinde 

bulunur. Yaprakların alt yüzeylerinde yoğun gruplar halinde yaĢarlar, değiĢtirilen gömlekleri 

yaprakların alt yüzeyinde bol miktarda görürüz. Armut Ģeklinde, küçük ve Pronematus 

ubiquitus McGregor dan hareketlilik bakımından yavaĢtır. Habitatları ve biyolojileri üzerinde 

çalıĢılmamıĢtır (McGregor, 1956). Tydeus californicus’un genel görünüĢü Ģekil (ġekil 

4.13.)’de verilmiĢtir. 

 

 

 

                     ġekil 4.13. Tydeus californicus’un genel görünüĢü 

 



AĢağıda Tydeus californicus’un tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir 

 

Tokat Merkez Ġlçesi: 

Döllük: 

Hıyar: 11.VII.2008 1♀ 

Erbaa Ġlçesi: 

Kelkit:  

Domates: 05.X.2009 1♀, Biber: 05.X.2009 1♀ 

Değirmenli: 

Domates: 12.VIII.2009 1♀ 

 

Homeopronematus sp.  

 

Bu akarlar çok çeĢitli besinler üzerinde beslenebilirler; predatördürler, bitki öz suyuyla 

beslenebilirler, funguslarla ve çürümekte olan maddelerle beslenebilirler. Hessein ve Perring 

(1986) tarafından tydeid’lerin beslenme alıĢkanlıkları ile ilgili çalıĢmalar yürütülmüĢtür. 

Homeopronematus anconai’nin, domates yaprak ve fidelerindeki Aculops lycopersici ile 

beslenerek zarar oluĢturacak seviyeye ulaĢmasını önlediklerini belirlemiĢlerdir. Tydeidlerin 

Collembola ve Penthaleidler ile beslendiği gözlemlenmiĢtir. Ek olarak, phytophagy olarakfu 

polen ve yaprak dokularında ve (Cladosporium cladosporoides üzerinde) fungivorus olarak 

beslendiğini gözlemlemiĢlerdir. (Hessein ve Perring, 1986). ÇalıĢmamızda bulunan 

Homeopronematus sp. cinsine ait birey (ġekil 4.14.)’de verilmiĢtir. 

 



 

                  ġekil 4.14. Homeopronematus sp. genel görünümü 

 

AĢağıda Homeopronematus sp.’nin tür teĢhisinde incelenen materyaller verilmiĢtir 

 

Erbaa Ġlçesi: 

Kelkit mh. :  

Domates: 05.X.2009 1♀, Biber: 05.X.2009 2♀ 

Tokat Merkez Ġlçe: 

YeĢilyurt: 

Domates: 06.X.2009 3♀ 

Yenimahalle:  

Domates: 05.X.2009 2♀ 

Değirmenli: 

Domates: 12.VIII.2009 2♀ 

 

4.1.6. Oribatidae Familyası 

 

Oribatid akarlar, ilk kez Michael (1884) tarafından baĢarılı bir Ģekilde kültüre alınmıĢtır.  

(Shereef, 1971.) ÇalıĢmamızda Oribatei familyasına ait bir tür ait iki birey bulunmuĢtur. Fakat 

türü belirlenememiĢtir. Pazar Ġlçesi merkez serçedili 04.X.2009 tarihine aittir  Ģekil 4.15.’da 

görülmektedir. 



 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                   ġekil 4.15. Oribatid Akar genel görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Phytoseiidae Familyası  

 

Phytoseiidae familyasına ait bir birey bulunmuĢtur. Örnek sayısının azlığı nedeniyle teĢhis 

edilememiĢtir. Niksar ilçesi hıyar bitkisi 05.X.2009 tarihine aittir Ģekil 4.16’de görülmektedir.  

 



 

                                     ġekil 4.16. Phytoseiidae genel görünüm 
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