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1. SOLGUNLUK: Hücre içerisindeki basıncının düşmesi sonucu, bitkilerin aldığından fazla su 

vermelerinden ileri gelir. Bu bitkilerde yapraklar önce sararır, sonra pörsür ve korur. Meyve 

pörsüyerek çoğu kez dökülür. Taze sürgünler de pörsüyerek kurur. 

2. SULANMA: Bitkilerde, hava bulunana hücreler arası boşluklara su dolması sonucu lekeler 

ortaya çıkar. Bu lekeler yağlımsı veya sulu şeffaf görünümdedir. Buna bazı baskeriler neden 

olabileceği gibi, gece gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu yörelerde yapraklarda da bu 

belirtilere rastlanır. Çünkü, gündüz alınan su kolayca sıcakta transprasyonla verildiği halde, 

gece sıcaklığın fazla düşmesi sonucu verilememekte ve hücreler arasında toplanan su simptomu 

oluşturmaktadır. 

3. KLOROZ: Kloroza fungus, bakteri, virüs gibi etmenler neden olabiliği gibi kök ve kök boğaz 

hastalıkları, böcekler, don, yüksek dozda SO2, flor gibi gazlardan veya bazı mineral madde 

noksanlıklarından da bu simptom oluşabilir 

4. LEKELER: Lekeler yakından incelendiğinde, bunların bir merkez olduğu ve sağlıklı dokudan 

bir sınırla ayrıldığı görülür. Eğer leke bir dejenerasyon sonucu oluşmuşsa açık, dokunun 

ölümünden ileri gelmişse koyu renkli olur. Bir hastalığı lekelere göre tanımlamak için; 

lekelerin yerini, şeklini, büyüklüğünü, sınırlı olup olmadığını, rengini ve gelişme 

dönemlerindeki değişiklikleri göz önünealmak gerekir. Örneğin, don olayında bütün yapraklar 

esmerleşir ve kurur. Güneş yakmasında yaprak çevresinde kuruma görülür. Besleme 

noksanlıklarında lekeler yaprak damarları arasında kendine özgü şekillerde bulunur. 

5. YANMA: Yanmanın tek nedeni, yaprakların ni olarak fazla oranda su kaybetmeleridir. Ani su 

kaybına sıcaklık neden olabileceği gibi, atılan bazı ilaçların konsantrasyonlarının yüksek 

olması da bitkide yanma oluşturabilir. 

6. ÇÜRÜKLÜK: Parazit veya saprofit funguslar ile bakterilerin dokularda oluşturdukları zarar 

sonucu ortaya çıkar. Bakterilerin oluşturduğu çürümeler genellikle yaç çürüklükleridir. 

Funguslar ise kuru çürüklük oluştururlar. 

7. GERİYE DOĞRU ÖLÜM: Bitkilerin sürgün ucundan geriye doğru kurumalarına bu adı 

verilmiştir. Örneğin, kayısı ve kirazlarda görülen Monilya hastalığı (Monilinia laxa), 

limonlarda uç kurutan hastalığında (Deuterophoma tracheiphila)bu durum görülür. Bitkiler 

susuz kaldıklarında da uçtan itibaren geriye doğru ölüm olayı izlenebilir. Burada bitkiler önce 

yapraklarını döker, takiben kuruma gövdeye ve burada köklere kadar geçerse bitki ölür. 

8. AKINTILAR: Bitkilerin sümük, zamk, ballı madde, reçine çıkarması olayına denir. Çevre 

koşulları, parazitik ve fizyolojik etkiler sonucu akıntılar oluşabilir. 

9. KANSER VE YARALAR: Dış etkiler sonucu dukunun yaralanması ile oluşur. Bunlara don, 

dolu, rüzgar, mekanik, sürtünmeler ve bazı paraziter hastalık etmenleri neden olamaktadır. 

Yaralanan kısım paranşim dokusu (kallus) veya yara mantarı ile kaplanır. Ancak yaralar fungus 

ve sürekli don gibi nedenlerden kapanmıyorsa bunlara kanser yaraları adı verilir. 

Yaralanmanın şekli hastalık nedenini belirlemede önemli rol oynar. Örneğin, don yaraları ağaç 

gövdelerinin yarılması şeklinde kendini gösterir. 

10. BAYGINLIK: Toprak veya tohumda bulunan patojenlerin neden olduğu bir durumdur. Bu 

belirti tarla bitkileri ve fidelerin yek veya toplu olarak toprak yüzeyine devrilmeleridir. 

Bitkilerin kök boğazlarına arız olan patojen bitkilerin buralardan zayıflayıp toprak yüzeyine 

devrilmelerine neden olur. Örneğin, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani adlı fungus 

baygınlık oluşturmaktadır. 

11. RENKSİZLEŞME: Bu olay aynı zamanda akromatizm olarak bilinir. Hücrelerde kloropastlar 

bulunmasına karşın, klorofil piğmentinin oluşması için gerekli maddelerin bulunmaması 
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sonucu yeşil renk oluşmaz. Sonuçta bitkide sarı veya albinizim adı verilen beyaz renk hakim 

olur. Renksizleşme ksantofil, antisiyan gibi piğmentlerin oluşmaması sonucunda da, o 

hücrelerin bulunduğu dokularda ortaya çıkar. 

12. BUDURLAŞMA: Budurlaşmaya, toprakta besin maddeleri noksanlıkları ve paraziter 

hastalıklar neden olmaktadır. 

13. GAL VE TÜMÖR: Galler, genellikle böcekler tarafında oluşturulur. Yalnız, toprakta yaşayan 

bir bakteri olan Bacillus cereus tütünlerde gal oluşturmaktadır. 

Tümörler kendisini oluşturan etmenin hücrelere salgıdıkları bazı maddeler hücre bölünmesini 

teşvik etmesi sonucu oluşur. Bu etmenler fungus, bakteri ve virüs olabilir. 

14. ERKEN SÜBERİN OLUŞUMU: Bitkilerde yaprak, çiçek ve meyve saplarının gövdeye 

birleştiği yerde bir ayrım tabakası oluşmaktadır. Bu durum zamansız ve her hangi bir dış etki 

sonucu oluşuyorsa normal bir fizyolojik durum olmayıp, yaprak, çiçek ve meyvelerin zamansız 

dökümüne neden olur. 

15. GELİŞME GERİLİĞİ: Beslenme yetersizliği ve iklim faktörleri rol oynar. 

16.  BİÇİMSİZ OLUŞUMLAR: Bitkinin bir bölümü normal gelişme gösterirken, diğer bölüm ise 

anormallik gösterir. Fassiation: Dalın veya sürgünün tamamen kalınlaşıp yassılaşarak tek 

yönlü genişlemesidir. Bu olayda yaprak yeri ve sayısı değişmektedir. Virüs hastalıkları veya 

besleme bozuklukları sonucu ortaya çıkabilir. İğde, kavak ve domateslerde görülür. Tortion: 

Dal veya sürgün kendi etrafında kalınlaşarak burkulmasıdır. Virüsler tarafından oluşurulur. 

Çalılaşma: Ağaçlarda, belli dallar üzerinde sürgünlerin sık ve kısa olarak oluşmasıdır. Bu 

sürgünlerin dal ile birleştiği noktada şişkinlik de oluşur. Çeşitli fungal, virütik etmenleri 

çalılaşmaya neden olabilirler. 

17. ROZETLEŞME: Bitkilerde uzunlamasına olan büyümenin yavaşlaması sonucu sürgün, dal ve 

gövdelerde boğum aralarının kısalması ile ortaya çıkan simptomatolojik bir durumdur. 

Bitkilerin çiçek, yapraki sürgün ve dallarında görülür. 

18. Bakterilere çok benzeyen, ancak lipoprotein karakterinde ve değişken üç katlı membream 

bulunduran organizmaya Mikoplazma denir. 

19. Aktif maddenin bozulmasını  önleyen çok yavaşlatan veya formülasyonun uzun 

sure dayanıklı  kalmasını sağlayan  kimyasal maddelere Stabilizatörler’dir. 

20. Daha önce bitkide bulunmayan enfeksiyondan sonra oluşan ve patojenlere toksik 

etki yapan kimyasal bileşiklere Fitoaleksin’dir. 

21. Havada bulunan kükürt dioksit gibi zehirli gazlarınbitkide oluşturduğu simptom kloroz’dur. 

22. ADI değeri: Pestisitlerin günlük alınabilir en yüksek miktarlarına denir. 

23. Toprakta bitki için mutlaka gerekli olan mineral maddelerin eksikliğinde ya da bitki 

bunların almasının engellenmesi ( Toprakta alkali metallerin yüksek düzeyde bulunması, 

yüksek pH vb.) bitkilerde oluşturduğu simptom kloroz denir. 

24. Chelicera: Besinin kesilmesi ve delinmesini sağlar. 

25. Ekolojik faktörlere dar tolerans gösteren türler stenokous adı verilir. 

26. İki türe ait popülasyonu aynı biyotopta birinden dolaylı ya da doğrudan etkide 

bulunmaksızın birbirnden bağımsız yaşamalarına neutralism adı verilir. 

27. Böceklerin zararını önlemek ya da azaltmak amacıyla populasyonlarını ekonomik zarar 

seviyesini altına düşürebilmek için uygulanan yöntemleri tümüne böceklerle savaşım denir. 

28. Hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenen böcekler Omnivor denir. 

29. Konukçu vücudu içinde yaşayan yarı asalak böceklere Endoparazitiot denir. 

30. Konukçu vücudu dışında yaşayan yarı asalak böceklere Ektoparazitiot denir. 
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31. Herbisitlerin bitki tarafından alınmasına Absorbsiyon denir. 

32. Bir yumurtadan birden fazla yavru meydana gelmesine Poliembriyoni denir. 

33. Sokucu-emici böceklerin ağızlarından salgıladıkları ve bitkilerde değişik şekillerde doku 

ölümleri ve ya şekil bozukluklarına neden olan sıvının içindeki madde İndolik asit’tir. 

34. Patojen enfeksiyonuna bitkinin tepkisi olarak penetrasyon yerinin tam karşısında meydana 

gelen yarım küre veya küre şeklindeki yapıya Papilla denir. 

35. Doğada sadece canlı organizmalar üzerinde yaşayıp çoğalabilen, suni besi yerlerinde kültüre 

alınamayan organizmalara Obligat parazit denir. 

36. Patojenin hassas bitki hücreleri veya dokusu ile doğrudan temasa gelip, konukçudan gıda 

maddeleri sağlamaya başladığı olaya Enfeksiyon denir. 

37. Her hangi bir hastalığın geniş alanlardaki bitkilerde yaygın ve şiddetli olarak ortaya çıkması, 

salgı hale geçmesine Epidemi denir. 

38. Yaprakların damarları üzerinde kulak şeklindeki çıkıntılara Enasyon denir. 

39. Bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımlarının önüne geçilerek satış kanalları üzerinden 

izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan elektronik sistemde aşağıdaki hangi bilgi 

aranmaz. Kalıntı Kayıtları 

40. Tüketilen bitkisel ürünlerin bitki koruma ürünü kalıntısı yönüyle kontrol altında tutulabilmesi 

İzleme programı ile yürütülmektedir. 

41. Birlikte kullanılan bitki koruma ürünlerinin birbirinin etkisini azaltmasına Antagonistik etki 

denir. 

42. Bir bayinin ruhsatsız olan bitki koruma ürünlerini bölerek, kayıtlarını tutmadan satması 

durumunda Kapama Cezası uygulanır. 

43. Pestisitler karşı zararlıların vücut yapısı sebebiyle ortaya çıkan dayanıklılık Morfolojik 

Dayanıklılık denir 

44. Tarım ürünlerin üzerinde veya içerisinde bulunan bitki koruma ürünü veya metabolitlerine 

Bitki Koruma Ürün Kalıntısı denir. 

45. Gregar: Çekirgelerin toplu ve salgın devresini gösterir.  

46. Repelentler uzaklaştırıcıdırlar. Beslenmeyi engeleyen maddelere Antifeedantlar denir.  

47. Su ile seyreltilmeden kullanılan formülasyon tipine Granüller’dir. 

48. Su ile seyreltilmesinde kullanılan formülasyon tipine EC dir. 

49. Bitkilerdeki zararlı organizmalara doğrudan etkili olmayıp bitkilerin doğal savunma sistemini 

harekete geçirip, güçlendirerek etkili olan ve bu özelliklerden birini veya bir kaçını bir arada taşıyan 

maddelere "Bitki aktivatörü" denir. 

50. Bitkilerde ışık eksikliğine baglı olarak görülen boy uzaması, açık yeşil-sarımsı görünüm ve 

yaprakların küçük kalması gibi belirtilere Etiolasyon denir. 

51. Bir pestisitin birim alan veya birim hacimde, hedef organizmaya etkili olan miktarına Doz 

denir. 

52. Herhangi bir böcek türünün karşı cinsteki bireylerini cinsel olarak etkileyen ve mücadele 

tuzaklarda geniş ölçüde faydalanılan maddeye Feromon denir. 

53. Bitkilerin kökleriyle ortak yaşama geçerek onların gelişimini olumlu yönde etkileyen ve 

patojenlere karşı, koruyan funguslara Mikoriza denir. 

54. LC50 değeri; tenefüs yolu ile deneme hayvanlarının % 50 'sini öldüren konsantrasyondur. 

55. Entegre mücadele: Zararlı türlerin populasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkileri dikkate alarak, 

uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, 

bunların populasyon yogunluklarını Ekonomik Zarar Eşiğinin altında tutan bir zararlı 
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yönetim sistemidir. Bu zararlı ifadesi; fungusları, bakterileri, virüslari, yabancı otları, 

kemirgenleri ve kuşları kapsar. 

56. Pestisitlere karşı zararlıların vücut yapısı sebebiyle ortaya çıkan dayanıklılığa Morfolojik 

Dayanıklılık denir. 

57. Bir BKÜ'nün birkaç mm çapındaki damlacıklarının veya küçük parcaçıklarının, plastik bir 

film (polimer) tabakası ile kaplanması sonucu elde edilen formülasyona Mikrokapsüller 

denir. 

 

58. Kullanılan bir kimyasal maddenin bitki içerisinde öz suya geçmek suretiyle sirküle edebilme 

özelliğine "Sistemetik Etki" denir. 

59. Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale 

getirilmiş karışıma "Formülasyon" denir. 

60. Hastalık, zararlı ve yabancı otların populasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin 

altında tutabilmesi için yapılan bütün faaliyetlere "Zararlı Yönetimi" denir. 

61. Böceklerin gelişebildiği en düşükksıcaklığa Gelişme Eşiği denir. 

62. Zararlı populasyonu ekonomik zarar eşiği altında tutmak için, onlar üzerinde yaşayan 

organizmalardan yararlanarak yapılan mücadeleye biyolojik mücadele denir. 

63. Zararlı organizmaların ekonomik zarara sebeb olan en düşük populasyon yoğunluğuna Ekonomik 

Zarar Seviyesi denir. 

64.  Etken madde, çözücü ve emülsiyon sağlayıcı maddelerden su yada başka dilaentlerle 

seyreltilmeye imkan veren formülasyon şekli EC (Emülsiyon Konsantre)'dir 

65. LD50 test hayvanlarının belirli bir süre sonunda % 50’sini (yarısını) öldürmek için gerekli doz. 

66. Bir bitki koruma ürününün zehirliligini etkileyen en önemli etken kullanım Dozu’dur. 

67. Sucul toksisite testleri Ekotoksikolojik çalışmaların kapsamındadır. 

68. Yaşamını tek bir zararli böcek üzerinde tamamlayan ve onu belirli bir süre sonunda öldüren 

organizmalara parazitoit denir. 

69. Tüketilen besin maddesi içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla kalıntı miktarına Tolerans 

denir. 

70. Etki spektrumu: Bitki koruma ürününe karşı duyarlı türlerin sayısıdır. 

71. Tarım ürünlerinde bulundurulmasına izin verilen bitki koruma ürünlerinin limitleri Kodekste yer 

almaktadır. 

72. MRL: Besin maddelerinde bulunmasma müsade edilen en fazla BKÜ miktarı Maksimum 

kalıntı miktarı olarak ifade edilir (mg/kg). 

73. Tüketiciye sunulan gıda ürünlerinde insan ve hayvan sağlığı için zararsız kabul edilerek bulunmasına 

müsade edilen kalıntı miktarına maksimum kalıntı miktarı (MRL) (mg/kg) denir. 

74. FUMİGANT: Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini 

ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler.  

75. Bazi böceklerde görülen yavru doğurma şeklinde meydana gelen üremeye viviparite ismi verilir. 

76. Bitki koruma ürünlerinin birlikte kullanılmaları söz konusu olursa önce Karışabilirlik Testi 

yapılmalıdır. 

77. Belirli bir yüzeye, belirli bir hacme veya her bir bitki başına uygulanan aktif madde miktarına 

Doz denir.  

78. Bir böceğin bir ilaca dayanıklılık kazandıktan sonra etki mekanizması birbirine yakın olan başka 

ilaçlara da dayanıklılık göstermesine Çapraz Dayanıklılık denir. 

79. Bir bitki hastalık etmeninin bir bitki koruma ürününe dayanıklılık kazandıktan sonra başka 
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bir bitki koruma ürününe dayanıklılık kazanmasına Çapraz dayanıklılık denir. 

80. Bitki koruma ürünlerinin son kullanım tarihi ile ürünün hasadı arasında geçmesi gereken süreye 

Bekleme süresi denir. 

81. Bir türe bağlı sağlıklı bitkilerde görülen kalıtsal nitelikteki ortak fizyolojik yapıya 

Konstitüsyon adı verilmektedir. 

82. Bazı funguslarun kışın oluşturdukları dinlenme yapıları olan misel yumalarına Sklerot adı 

verilir. 

83. İlaçlama Normu (Uygulama hacmi) kavramını Birim alana atılan mahlül (ilaç+su) 

miktarıdır. (litre/dekar) 

84. İnokulumu bitkiden bitkiye taşıyan canlı araçlara vektör denir. 

85. ABSORBENT: Emici özelliliği olan madde. 

86. ADELPHOPARAZİTİZM: Parazitoit bir organizmanın bir eşeyinin diğer eşeyi üzerinde 

hiperparazit olarak yaşaması olayı. 

87. ADI (Acceptable daily intake ): Günlük alınabilir zararsız miktar. 

88. ADJUVANT: Pestisitlerin fiziksel veya kimyasal özelliklerini geliştirmek için eklenen madde. 

89. AFİSİT: Yaprak bitlerini öldüren tarım ilacı. 

90. AKARİSİT: Akarlara karşı kullanılan tarımsal ilaçlardır. 

91. AKUT ZEHİRLİLİK: Pestisitlerin ilk 24 saat içinde meydana getirdiği zehirlilik. Ani 

zehirlilik olarak ta bilinir. Ağızdan oral-deriden dermal-damar içine intravenous-deri altından 

intramuscular-karın zarından intraperitoneal-solunum inhalation olarak bilinir. 

92. ANAÇ: Üzerinde kültür bitkisi yetiştirilen bitkiler.  

93. ANA ZARARLI (anahtar zararlı): Bir kültürde sık görülen ve yoğunluğu genellikle savaşı 

gerektirecek düzeyde olan zararlı. 

94. ANTIDOT: Tarım ilaçlarının, sıcakkanlılar da zehirliliğini gideren, zehirlenme yapabilme 

özelliğini ortadan kaldıran kimyasal maddelerdir. 

95. ANTİFEEDANT: Hayvansal organizmaların beslenmesini engelleyen kimyasal bileşik. 

96. ANTİGUAGULANT: Kanın pıhtılaşmasını önleyen madde. 

97. ARRESTANT: Durdurucu yavaşlatıcı etkiye sahip madde. 

98. ATRAKTANT: Böcek ve benzerlerini çeken, cezbedici madde. 

99. AVİSİT: Kuşları öldüren pestisit. 

100. BACILLUS THURINGIENSIS: Birçok böcekte hastalık oluşturan bakteri türü. 

101. BAŞKALAŞIM: Böcekler larva evresinden ergin evresine geçebilmek için birtakım 

değişikliklere uğrarlar, bu duruma başkalaşım denir.  

102. BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ (HORMON) : Doğal olarak bitkilerde oluşan 

büyüme ile buna bağlı diğer fizyolojik hareketleri kontrol eden ve oluştukları yerden bitkinin 

başka yerlerine taşınabilen, çok az miktarda bilen etkilerini gösterebilen organik maddelere 

Bitki Gelişim Düzenleyicileri (BGD) veya bitkisel hormon adı verilir.  

103. BİYOLOJİK DÖNEM: Böceklerin yaşamları botunca geçirdikleri "yumurta", "larva", "pupa", 

(varsa) ve "ergin" dönemlerinin her biri birer "biyolojik evre" , biyolojik dönemdir. 

104. BİYOLOJİK EVRE: Biyolojik döneme bakınız. 

105. BİYOLOJİK MÜCADELE: Parazitoit, predatör veya hastalık etmenleri, zararlı 

organizmalarla beslenerek veya onlara zarar vererek popülâsyonlarını düşürürler. İşte bu gibi 

etmenlerin, yapay yollarla şiddetlendirerek böcek savaşında kullanılmasına biyolojik mücadele 

denir. 

106. BİYOSFER: Dünyada mevcut canlı varlıkların yaşamlarını sürdürdükleri alana denir. 
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107. BİYOTEKNİK YÖNTEMLER: Zararlıların biyolojik yaşam düzenini bozmak suretiyle 

zararlılara karşı uygulanan savaş yöntemi. 

108. BİOPREPARAT: Bir entomopatojen mikroorganizmanın spor, partikül veya misellerini içeren 

preparat. 

109. BONİTASYON: Zararlıların sıcaklık, nem, yağmur, besin, besin bolluğu, besin uygunluğu 

gibi yaşama ve üreme üzerinde etkili olan etkenler göz önüne alınarak hesaplanan bir katsayı. 

110. ÇAPRAZ DAYANIKLILIK: Zararlının bir pestisit e karşı kazandığı dayanıklılığın aynı 

gruptaki pestisitlerde de görülmesi. 

111. ÇEŞİT: Canlıların sınıflandırılmasında, bireylerden oluşan, türden daha küçük birliktir. 

Örneğin portakal bir tür olup yafa onun çeşididir. 

112. ÇOK YÖNLÜ DAYANIKLILIK: Zararlılarda birden fazla yolla meydana gelen pestisitlere 

dayanıklılık. 

113. DAVRANIŞ DAYANIKLILIĞI: Zararlıların davranış ve yaşam şeklini değiştirmek sureti ile 

ilaçlara karşı ortaya çıkan dayanıklılık şeklidir. 

114. DEAMİNASYON: Besin yoluyla alınan aminoasitlerin protein yapısına katılmayanları 

metabolizmada hızlıca tüketilirler, aşırı aminoasitler için bir depo formu yoktur, bu yüzden 

aminoasitler yıkıma uğratılırlar. Bu yıkım sürecin ilk aşaması deaminasyon dur. Karaciğerde 

oluşan oksidatif deaminasyon sonucu bir mol amonyak (sulu çözeltilerde amonyum iyonu) 

açığa çıkarak, daha sonra çeşitli transport mekanizmalarıyla üre çevrimine girerek, 

metabolizma için dahanaz zehirli bir form olan üreye çevrilir. Aminoasitten amino grubunun 

uzaklaştırılması sonucu geriye kalan karbon iskeleti ise metabolizmada ya enerji sağlanması 

için yıkılır ya da glikoz veya  Yağ asidine sentezine katılarak enerji depolanmasında kullanılır.  

115. DERMAL TOKSİSİTE: Deri yolu ile bir defada alınmakla ölüme sebep olan doz. 

116. DEGRADASYON: Parçalanma. 

117. DEKOMPOZİSYON: Ayrışma, bozunma, Bir pestisittin etkisini kaybetmesi. 

118. DERMAL: Deri yolu ile. 

119. DETERRENT: Caydırıcı bileşik. 

120. DETOKSİKASYON: Bir ilacın parçalanıp bozulması. 

121. DIŞ KARANTİNA: Ülkeler arasındaki tarımsal ürün alış verişinde, zararlı ve hastalık 

etmenlerinin yayılmasını önlemek için alınan yasal önlemlerdir. 

122. DİFÜZYON: Yayılma. 

123. DİKOTİLEDON: Çift çenekli, tohum içerisinde iki yaprak taslağına (kotiledon) haiz olan 

bitkilerdir. 

124. DİLÜENT: Seyreltici. 

125. DİSPERSANT (DAĞITICI):Islanabilir toz ilaçlarda etkili maddenin bitki yüzeyine 

yayılmasını sağlayan madde. 

126. DİŞİ KEMOSTERİLANT: Sadece dişi bireyleri kısırlaştıran kimyasal bileşik. 

127. DİŞİ VE ERKEK KEMOSTERİLANT: Dişi ve erkek bireyleri kısırlaştıran kimyasal bileşik. 

128. DOĞAL DENGE: Zararlı organizma ile üzerinde yaşadığı yararlı organizmanın beslenme 

ilişkisi gereği bir arada ve belirli bir denge halinde yaşaması. 

129. DOĞAL DÜŞMAN: Bir zararlı ile beslenen zararlıyı tamamıyla ortadan kaldıran veya 

zararlının gelişmesini olumsuz yönde etkileyen canlı varlıklara denir. 

130. DOLGU MADDESİ: Pestisitlerde etkili maddeyi taşıyan unsur. 
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131. DORMANT: Uyuyan: kış boyunca yada soğuk havalarda aktif olmayan; yani dahili veya 

harici sebepler yüzünden bitki tohum ve diğer organlarının çimlenmemesi veya sürgün 

vermemesi olayıdır. (Uyku devresi) 

132. DÖL: Bir böceğin yumurta evresinden başlayarak tekrar yumurta evresine gelmesine bir döl 

denir. 

133. EC 50 (Efectif Concentration): Bir organizma popülasyonun yarısının ölümü için gerekli 

konsantrasyon ppm ve ppb ile ifade edilir. 

134. EKOLOJİ: Canlı organizmaların koşulları ve birbiri arasındaki bağlarla çevre, ilişkilerini 

inceleyen bilim. 

135. EKONOMİK ZARAR EŞİĞİ: Artan popülasyon karşısında zararlının zarar yapacak düzeye 

ulaşmadan, popülasyonu düşürme girişimlerinin gerekli olduğu düzeydir. Zararlılara karşı 

savaşın gerekli olduğu en düşük popülasyon yoğunluğu. 

136. EKONOMİK ZARAR SEVİYESİ: Bir zararlının ekonomik zarara neden olan en düşük 

popülasyon yoğunluğu. 

137. EKOSİSTEM: Bir bölgede farklı bitki veya hayvan popülâsyonlarının meydana getirdiği 

topluluk ve etrafındaki cansız çevreye ekosistem denir. 

138. EMÜLGATÖR: Emülsiyon halindeki pestisitlerde iki sıvının birbirleriyle karışmasını su 

içinde homojen dağılmasını sağlayan madde. 

139. ENFEKSİYON: Bulaşma veya hastalık oluşturma. 

140. ENTEGRE MÜCADELE: İyi bir kontrol yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre 

mevcut zararlılarla mücadele etmek, gerekirse doğal düşmanların etkinliklerini olumsuz yönde 

etkilemeyecek şekilde selektif ilaçlar kullanarak sadece hedef alınan türü veya türleri ekonomik 

zarar eşiği altında tutmak için yapılan işlemlerin tümüdür. 

141. ENTOMOFAG: Böceklerle beslenen organizma. 

142. ENTOMOJEN: Böcekler üzerinde yaşayan mikroorganizma. 

143. ENTOMOPATOJEN: Böcekler üzerinde yaşayan ve hastalık meydana getiren 

mikroorganizma. 

144. ENZİM: Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, protein 

yapısındaki katalizörler. Proteinlerden oluşmuşlardır ve doğal olarak yalnız canlılar tarafından 

sentezlenirler. Hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü 

düzenlerler. Çok defa hücre dışında da etkinliklerini korurlar. Solunum un, büyümenin, kas 

kasılmasının, sinirdeki iletimin, fotosentezin, azot bağlanmasının, deaminasiyonun, sindirim vs 

nin temelini oluştururlar. 

145. EPİDEMİ: Herhangi bir hastalığın sağlın haline geçmesine denir. 

146. EPİDERMİS: Bitki veya hayvanların yüzeydeki yaşayan hücrelerinin en dış tabakası. 

147. ERADİKASYON: Yok etme. 

148. ERKEK KEMOSTERİLANT: Sadece erkek bireyleri kısırlaştıran kimyasal bileşik. 

149. ETKİLİ MADDE: Bir pestisit in içinde bulunan esas öldürücü unsur. 

150. ETKİLİ SICAKLIK: Böceklerin gelişmesinde etkili olan gelişme eşiği üzerindeki sıcaklık. 

151. ETKİ SPEKTRUMU: Kimyasal maddenin etkisine karşı duyarlı organizmaların sayısı, o 

kimyasal maddenin etki spektrumunu gösterir. 

152. FAMİLYA: Birçok ortak özellikleri nedeniyle bir araya getirilen cinslerin oluşturduğu 

topluluktur. 

153. FAYDALI BÖCEK: Zararlı böceklerle beslenen, onları tamamen ortadan kaldıran veya 

gelişmelerini olumsuz yönde etkileyen, böcek türleridir. Parazitoit ve predatöre bakınız. 
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154. FEROMON: Böceklerde dış salgı bezleri tarafından salgılanan ve aynı türün diğer bireylerinin 

davranışlarını etkileyen madde. 

155. FENOLOJİ: Doğal olayların tekrar etme zamanlarını inceler. Fenoloji yıllık çevrimde doğal 

olayların ilk tarihlerinin belirlenmesinde rol oynar. Örneğin yaprak ve çiçeklerin açma tarihi, 

kelebeklerin ilk uçuşu ve göçmen kuşların ilk görünüşü, yaprakların dökülmesi, kuşların ve 

amfibyumların yumurta koyma tarihleri ve ılıman bölgelerde bal arılarının sömürgelerini 

oluşturması sayılabilir. Bilimsel anlamda terim herhangi bir mevsimlik olay için zaman yapısını 

gösterir buna bitiş tarihlerinde dâhil edilir. Örneğin bir türün mevsimlik fenolojisi incelenirken 

Nisan-Eylül arasındaki döneme bakılabilir. Çünkü birçok olay iklimdeki küçük değişmelere 

hassastır, özellikle sıcaklık fenolojik kayıtlarda birincil değerdir. 

156. FİKSASYON: Azotun veya başka elementlerin toprağa veya başka bir elemente bağlanması 

olayıdır 

157. FİTOFAG (HERBİVOR): Bitkisel organizma ile beslenen organizma. 

158. FİTOTOKSİK ETKİ: Özellikle kimyasal maddelerin (tarımsal ilaçların) bitki üzerinde 

meydana getirdiği zehir etkisidir. 

159. FİZİKSEL MÜCADELE: Kimyasal bileşikler kullanmadan, zararlıların normal fizyolojik 

davranışlarını bozmak veya çevre koşullarını onların dayanamayacakları şekilde değiştirmek 

üzere uygulanan yöntemlere fizyolojik yöntem denir. Toplamak, uzaklaştırmak, yakmak gibi 

yöntemlerdir. 

160. FİZYOLOJİK DAYANIKLILIK: Zararlıların fizyolojik faaliyetleri sonucu biyokimyasal 

yollarda meydana getirdikleri pestisitlere dayanıklılık. 

161. FUMAJİNE: Zararlı organizmaların bitki öz suyunu emme suretiyle salgıladığı tatlımsı sıvı 

madde Siyah küf tabakası. 

162. FUMİGANT: Gaz halinde veya gaz haline geçerek etkili olan bileşik. 

163. FUMİGASYON: Depo ve üretim yerleri ile ürünlerde bulunan zararlıların fumigant 

kullanılarak imha edilmesidir. 

164. FUNGUS: Pas, küf gibi çok hücreli, klorofil içermeyen canlılar. Fungusun vücudu miselyum 

adı verilen ipliklerden oluşmuştur ve sporlarla dağılarak çoğalır. Diğer bir ifade ile klorofilden 

veya yapıcı dokulardan yoksun olan eşeyli ya da eşeysiz sporlar ya da miselyum yolu ile 

üreyen mikroskopik etki grubu olup, mantar olarak ta ifade edilir. Pas, küf gibi. 

165. GALL:Bitki dokularının dışa doğru genişlemesi veya kabarcık oluşturmasıdır. Çoğunlukla 

hastalık veya diğer böceklerin faaliyeti neticesinde oluşur. 

166. GELİŞME EŞİGİ: Böceklerin fizyolojik faaliyetlerinin gelişmelerinin başlaması için gerekli 

olan en düşük sıcaklık toplamı. 

167. GENİŞ SPEKTRUMLU PESTİSİT: Etki alanı çok geniş olan birçok hastalık veya hastalık 

etmenini etkileyen pestisitlerdir. 

168. GENETİK SAVAŞ: Böceklerin kısırlaştırılması ile popülâsyonlarının azaltılması. 

169. HABİTAT: Bir organizmanın veya bir canlının doğal alanı veya bitki ve hayvanın yetiştiği 

yer, ortam. 

170. HASTALIK: Mantar (fungus), bakteri, virüs, protozoa ve phytocytlerin bitkilerde meydana 

getirmiş olduğu zarar ve belirtilerdir. 

171. HERBİSİT: Yabancı otları veya onların tohumlarını yok eden veya gelişmelerini önleyen 

tarım ilacı, kısaca yabancı ot mücadelesinde kullanılan tarım ilaçları. 

172. HİDROKARBONLAR: Bünyelerinde hidrojen (H) ve Karbon ( C) atomları bulunduran 

organik bileşikler. 
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173. HİPERPARAZİTİZM: Parazit bir organizmanın konukçusundaki diğer parazit bireye 

saldırması. 

174. I 50(İnhibution): Bir organizmadaki enzim faaliyetinin %50 oranında engellenmesi için 

gerekli pestisit miktarı ppm veya ppb ile gösterilir.  

175. İÇ KARANTİNA: Zararlı ve hastalık etmenlerinin yurt içerisinde yayılmasını önlemek için 

uygulanan karantinaya denir. 

176. İÇ PARAZİT: Konukçusunun vücudu içinde yaşayan parazit organizma. 

177. İÇ PARAZİTOİT: Konukçusunun vücudu içinde yaşayan parazitoit organizma. 

178. İNHALASYON: Solunum yolu ile. 

179. İNSEKTİSİT: Böcek öldürücü pestisit. 

180. İNTERNODE: Gövdenin iki boğum arasındaki kısmı. 

181. İNTRAMÜSKÜLER: Kas içine. 

182. İNTRAPERİTONAL: Karın derisi içine. 

183. İNTRAVENÖZ: Damar içine. 

184. İRİTASYON: Toksikolojik çalışmalarda, ilaçların göz, deri ve mukozadaki tahrişleri. 

185. JUVENİL HORMONU: Böceklerin gelişme dönemlerini düzenleyen hormon. 

186. JUVENİL HORMONU ANALOGLARI: sentetik olarak elde edilmiş juvenil hormonu. 

187. KALİKS: Çanak çiçek zarfı. 

188. KANTİTE: Nicelik, miktar ,sayısal değer, çokluk.  

189. KATYON DEGİŞİM KAPASİTESİ: Birim aralıkta kuru toprağın absorbe edileceği katyon 

miktarına denir. Toprağın besin maddelerini tutma özelliğidir. Bu özelliğe etki eden en büyük 

faktör ise topraktaki kil ve organik madde humus miktarıdır. Toprağın bereketliliğini ve 

verimliliğini gösterir.  Fiziksel tanımıyla negatif elektrik yüklü toprak kolloidleri tarafından 

tutulabilir katyonların (pozitif elektrik yüklü iyonlar) toplamıdır. 

190. KİLEYT: Şelat. 

191. KİMYASAL MÜCADELE: Kimyasal maddeler (tarımsal ilaçlar) kullanılarak zararlıların 

etkinliklerinin azalmasına veya yok edilmesine kimyasal mücadele denir. 

192. KLİMOGRAM: Farklı bölgelerdeki sıcaklık, yağış ve nem gibi iklimsel verileri kullanarak 

hazırlanmış grafiklerdir. 

193. KONTAK ETKİ: Tarımsal ilaçların etki mekanizmasıdır. Böceklere uygulanan tarımsal 

ilaçların deri yoluyla etkili olmasıdır. Değme yoluyla deriden nüfuz ederek veya stigmalar, 

kıllar, tüyler, vasıtasıyla etki ederler. 

194. KRONİK ZEHİRLİLİK: Pestisitlerin 24 saatten sonra meydana getirdiği zehirlenmedir ve 

genelde kullanımdan birkaç hafta sonra ortaya çıkar.. 

195. KÜLTÜREL MÜCADELE: Bitkinin zararlılardan etkilenmeyecek şekilde yetiştirilmesi için 

yapılan normal ziraat işlemleridir. Bitkinin uygun yerde yetiştirilmesi, gübreleme, drenaj, 

temizleme, toprak işlemesi gibi. 

196. LARVA PARAZOİTİ: Konukçunsun larva dönemine yumurtasını bırakarak ergin olan 

parazoit organizma. 

197. LARVA PUPA PARAZOİTİ: Konukçunsun larva dönemine yumurtasını bırakarak 

konukçusunun pupa döneminde ergin olan parazoit organizma. 

198. LARVASİT: Larva öldürücü pestisit. 

199. LC50 SOLUNUM: Belirli bir sürede solunum yolu ile  deneme hayvanlarının %50 sini 

öldüren ve 1 lt. Havada mg. olarak ifade edilen o ilacın etkili madde miktarı veya dozudur. 

Birimi mg./lt. veya mg./m³ (havadır). 
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200. LD50 (LETAL DOZ)(DERMAL): Deneme hayvanlarına (sıçanlara) deri yolu ile bir defada 

verildiği zaman bunların belirli bir süre sonunda %50’sini öldüren ve deneme hayvanlarının 

vücut ağırlığının her kilogramı için miligram olarak ifade edilen, o ilacın etkili miktarı veya 

dozudur. Birimi mg/kg. dır. ppm (milyonda kısım), ppb (milyarda kısım). 

201. LD50 (letal doz)(oral): Deneme hayvanlarına (sıçanlara) ağız yolu ile bir defada verildiği 

zaman bunların belirli bir süre sonunda %50’sini öldüren ve deneme hayvanlarının vücut 

ağırlığının her kilogramı için miligram olarak ifade edilen, o ilacın etkili miktarı veya dozudur. 

Birimi mg/kg. dır. ppm (milyonda kısım), ppb (milyarda kısım). 

202. MAKRO BESİN ELEMENTLERİ: C-O-H-N-P-K-Ca-Mg-S  

203. MRL: Maksimum kalıntı limiti. 

204. MERISTEM: Bitkinin büyüme noktasında hücre bölünmesi kabiliyetine haiz hücreler 

topluluğu.  

205. MEŞ: Eleklerde bir inch karede bulunan gözenek sayısı. 

206. MİKRO BESİN ELEMENTLERİ: Fe-Mn-Mo-Cu-B-Zn-Cl-Ni-Na-Co-V-Si  

207. MİKROBİYAL SAVAŞ: Zararlılara karşı mikroorganizmalarla yapılan savaş yöntemi. 

208. MİSELYUM; Fungusun vejetatif bedeni, hyphae olarak adlandırılan çok sayıda ince narin 

bağcığın birleşimi. 

209. MOLLUSSİSİT: Yumuşakçaları öldüren pestisit. 

210. MONOFAG: Sadece bir bitki türü ile beslenen haşere.  

211. MORFOLOJİ: Morfoloji yani biçimbilim, bir organizmanın veya bir organizmanın herhangi 

bir bölümünün biçimini inceleyen bilim dalıdır. Canlının dış görünüşüyle ve yapısıyla ilgilenen 

bilim dalı. Bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında, pek çok hastalığın tanımlanmasında 

morfolojik inceleme vazgeçilmez bir yöntemdir.  

212. MTMİN(MORTALİTY TİME MİNİMUM): Biopreprat uygulamasından sonra hedef 

organizmada ilk ölümün gerçekleşmesi için geçen süre. 

213. MT 90: Biopreparat uygulamasından sonra hedef organizma popülasyonundan %90 oranında 

ölümün meydana gelmesi için geçmesi gereken süre. 

214. MT 50: Biopreparat uygulamasından sonra hedef organizma popülasyonundan %50 oranında 

ölümün meydana gelmesi için geçmesi gereken süre. 

215. MÜCADELE YÖNTEMİ: Bir zararlı veya mevcut zararlıların etkinliğini azaltmak için çaba 

sarf ederek izlenen yoldur. 

216. NEMATOD: Hayvanlar âleminin nematoda şubesine bağlı olan vücutlarında herhangi bir 

segmentleşme olmayan, uzunlukları genellikle 2 mm civarında, genişlikleri ise 20–100 mikron 

arasında olan canlılardır. 

217. NEMATİSİT:  Nematodları öldüren pestisit. 

218. NİMF: Pupa dönemi geçirmeden, ergin hale gelen böceklerin olgunlaşmamış formlarıdır. 

219. NOD: Bitki gövdesinde yaprakların gövdeye bağlandıkları çıkış yaptıkları noktalar. 

220. OLIGOFAG PARAZİT: Birbirine akraba olan türlere saldıran parazittir. 

221. ORAL: Ağız yolu ile. 

222. ORGANİK FOSFORLU İLAÇLAR: Ddvp-Diazinon-dimethoate-Chlorothion-parathion 

223. OVİPOSİTİON DETERRENT: Böceklerde yumurtlamayı engelleyici caydırıcı kimyasal 

bileşik. 

224. OVİSİT: Yumurta öldürücü pestisit. 

225. PARAZİT: Yaşamını tek bir konukçu üzerinde tamamlayan ve konukçusunu öldürmeyip 

zayıflatan organizma. 
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226. PARAZİTOİT: Yaşamını tek bir konukçu birey üzerinde tamamlayan ve belirli bir süre 

içerisinde konukçusunu öldüren organizma. 

227. PARTENOGENETİK ÇOĞALMA: Böceklerin döllenmemiş yumurta ile üremesidir. 

228. PATOJEN: Hastalık etmenlerine patojen denir. 

229. PESTİSİT: Bitki gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü zararlıya karşı kullanılan zirai 

ilaçların tümüdür. Bitki hastalık ve zararlılarına, yabancı otlara karşı savaşta yararlanılan 

kimyasal bileşik.  

230. POLIFAG: Pek çok bitki ile beslenen böcekler. 

231. POPULASYON: Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür organizma topluluğuna Popülâsyon 

denir. 

232. PREDATÖR: Yaşamını birden fazla konukçu bireyi ile beslenerek tamamlayan organizma. 

233. PREPARAT: Kimyasal mücadelede kullanılan tarımsal ilaçlar, etkili madde ve dolgu 

maddelerinden oluşan bir özel karışım halindedir. Bu hazır durumdaki ilaçlara preparat denir. 

234. ppb ( part per billion): Milyarda kısım. 

235. ppm ( part per million) : Milyonda kısım. 

236. PUPA PARAZİTOİTİ: Konukçusunun pupa dönemine yumurtasını bırakıp ergin olan 

parazitoit organizma. 

237. REPELLENT: Hayvansal organizmaları bulundukları ortamdan kaçıran madde. 

238. RESİDU LİFE(RL 50): Yarı ömür, bir pestisit in etkisinin yarıya inmesi için  geçmesi 

gereken süre. 

239. REZİDÜ (KALINTI ETKİSİ): Bazı ilaçlar kullanıldıkları zaman gayet etkili oldukları halde 

kısa bir müddet sonra bu etkilerini kısmen veya tamamen kaybederler. İlaçların bu etkisine 

kalıntı etkisi denir. 

240. RİZOM: Fazla miktarda yedek besin maddesi depo eden, toprak altında yatay olarak uzanan, 

çok sayıda saçak kökleri olan, silindir biçimindeki bir toprak altı gövdesi. Misal olarak süsen ve 

ayrıkotu bitkileri verilebilir. Rizomlar, normal gövdelerde olduğu gibi, tepe ve yan 

tomurcuklara da sahiptirler. Tomurcuklar gelişerek, toprak üstü veya toprak altı sürgünlerini 

verir. Ölü mevsimlerde toprak üstü gövdeleri kuruyarak rizom üzerinde izleri kalır. Rizomlu 

bitkiler, toprak altındaki rizomlar sayesinde çok yıllık bitki özelliği gösterirler. Birçok arsız 

otların temizlenmesindeki güçlük, bu çok yıllık toprak altı gövdelerine sahip olmalarındandır. 

Bu otların temizlenmesi ancak, rizomların temizlenmesiyle mümkündür. Rizomlu bitkiler, 

tohumlarıyla çoğaldıkları gibi rizomlarının bir düğüm taşıyan en küçük parçasıyla bile, 

vegetatif olarak üreme özelliğine sahiptirler 

241. RODENTİSİT: Kemirgenleri öldüren pestisit. 

242. SELEKTİF PESTİSİT: Etki spektrumu çok dar olan, yalnızca küçük bir organizma 

topluluğuna etki eden pestisitlere denir. 

243. SİNERJİST: Pestisit in içinde etkili maddenin etkisini arttıran madde. 

244. SİNİR KANATLI: Kanatlarında oldukça fazla sayıda damar bulunan genellikle diğer 

böceklerin yumurtaları ile beslenen faydalı böceklere denir. 

245. SİTİMULANT: Uyarıcı, teşvik edici. 

246. SOLARİZASYON: Topraktaki yaşayan organizmaların güneş ışığındaki sıcaklık yardımıyla 

öldürülmesi. 

247. SOLUNUM ZEHİRİ: Solunum yoluyla vücuda girip etkili olan pestisit. 

248. STABİLİZATÖR: Toz ilaçlarda dolgu maddesinin etkili maddeyi bozmasını engelleyen 

madde. 
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249. STOLON: Toprak yüzeyinde uzanan ve boğumlardan köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü 

gövdedir. Pek çok bitki stolonlar sayesinde gelişir ve çogalabilir. 

250. SUBTROPİKAL BİTKİ: Yüksek oranda yağış istemeyen, 4 ºC ’nin üzerinde yetişen 

bitkilerdir. 

251. SÜRFEKTAN: Sıvıların emülsiyon, dağılma, yapışma ve yayılma yeteneğini arttıran madde. 

252. ŞELAT: Kısaca şelat bir metali yarayışsız bileşik oluşumundan koruyan molekül yapısıdır. 

Şelatlar üç bileşenden oluşur. Kapsadıkları metal (Örnek; Fe+3), şelat maddesi (EDTA, DTPA, 

EDDHA, amino-asit, humik ? fulvik asit, sitratlar) ve ek iyon (Na+ ya da NH4+). 

253. TERMAL KONSTANT: Böceklerde belli bir dönemi tamamlaması için gerekli her tür için 

farklı ve sabit olan toplam etkili sıcaklık. 

254. TOLERANS: Pestisitlerin insan ve hayvan yiyecekleri üzerinde zararsız olan en yüksek kalıntı 

miktarı olup ppm ile ifade edilir. 

255. TRANSLAMİNAR: Tabakalar arası. 

256. TÜR: Canlıların sınıflandırılmasında en küçük birim türüdür. Birbirleriyle çiftleşebilen kısır 

olmayan, döller oluşturabilen, ortak bir kökene sahip, yapı ve görev bakımından benzer 

organizmalardır. 

257. VİTAL OPTİMUM: Canlı için en ideal şartları belirtir. 

258. VİVİPARİTE: Böceklerde yavru doğurma ile üreme şekli. 

259. YAN ETKİ: İlacın hedef alınan zararlılara etkisinin yanında orada bulunan predatör ve 

parazitoitleride etkilemesidir. 

260. YARI SİSTEMİK PESTİSİT: Bitki dokularına penetre olabilen pestisit. 

261. YAŞAM ALANI: Bir organizmanın biyosferde yaşayıp ürediği yere (adresine) denir. 

262. YUMURTA PARAZOİTİ: Konukçusunun yumurta dönemini yumurta bırakıp ergin olan 

Parazitoit organizma. 

263. YÜZEY GERİLİMİ: Bir sıvının yüzeyini 1 cm2 genişletmek için gerekli olan enerji. 

264. ZEHİRLİLİK SINIFI: 1.Çok zehirli 2.Zehirli 3.Orta derecede zehirli.4. Az zehirli. 

265. ZOOFAG(carnivor): Hayvansal organizma ile beslenen organizma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTEGRE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

IPM (Entegre Zararlı Yönetimi)      ICM (Entegre Ürün Yönetimi)       IPC (Entegre Zararlılarla 

Mücadele Kontrolü) 
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 Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm 

mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon 

yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir." şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

 Zararlı: Bu tanımda geçen zararlı tabiri, kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, kırmızı 

örümcekleri, nematodları, fungusları, bakterileri, virüsleri, yabancı otları, kemirgenleri ve 

kuşları kapsamaktadır. 

 Zararlı Yönetimi: Hastalık, zararlı ve yabancı otların popülasyon yoğunluklarının, ekonomik zarar 

seviyesinin altında tutulabilmesi için yapılan bütün faaliyetlerdir. 

 *Ekonomik Zarar Seviyesi: Hastalık, zararlı ve yabancı otların, ekonomik zarara neden olan en 

düşük popülasyon yoğunluğudur.  

 *Ekonomik Zarar Eşiği: Bir zararlı popülasyonunun çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine 

ulaşmasına engel olmak için, mücadeleye başlamayı gerektiren yoğunluktur. 

Zararlılara Karşı Savaş Yönetimi 

1. Kültürel Önlemler, 

2. Mekanik Savaşım, 

3. Fiziksel Savaşım, 

4. Karantina Önlemleri, 

5. Biyoteknik Yöntemler, 

6. Biyolojik Savaşım, 

7. Kimyasal Savaşım. 

 Entegre Mücadelenin Genel Hedefleri 

1. Pestisitlerin çevreye (toprak, su ve hava) bulaşmasını önlemek, 

2. Güvenilir, kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi, 

3. Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi, 

4. İlaçların çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza indirilmesi, 

Entegre mücadele, belirli bir Agro ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve yabancı otların 

mücadelesinin ayrı ayrı değil, hepsinin birlikte yapılmasını ve uygun mücadele yöntemleri ve 

tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde entegre edilmesini öngörmektedir.  

 Entegre mücadelede; hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması 

değil; bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması esastır. 

Entegre mücadele programları, ana hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi esas alınarak 

uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dikkate alınır. 

  

Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması gereken bir mücadele 

yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk bulunmadığı sürece, kimyasal mücadeleye yer 

verilmemesi gerekir. Ancak kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici 

ilaçlar kullanılmalıdır. 
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 Entegre Mücadelenin Yararları 

• Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar, 

• Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar, 

• Zararlı organizmaların, kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşturmasını geciktirir, 

• Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını 

sağlar, 13 Entegre Mücadelenin Yararları 

• Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin korunmasını sağlar, 

• Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol oynayan, faydalı 

organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak salgın yapma tehlikeleri azalır, 

• Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından, hem insan ve 

hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele masrafları azalır, 

 Entegre Mücadelede Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri 

Örnek alma şekli, örnek sayısı, örnek alma zamanı zararlının türüne göre değişebilmektedir. 

Örneklemeler genellikle haftada bir defa yapılmaktadır. Hızla çoğalan (Döl süresi kısa olan) 

zararlılarda bu süre 3-4 günde tutulmalıdır. Ekonomik zarar eşiğine yaklaştıkça örnekleme aralığı 

kısalmaktadır. 

• Atrap Yöntemi 

Özellikle predatör böceklerin yakalanmasında ve sayılmasında pamuk alanlarında en çok 

kullanılan araç durumundadır. Atrap, 38 cm çapında bir çember, çember çapının iki misli kadar 

derinlikte bir torba ve 60-90 cm uzunluğunda bir saptan ibarettir. 

• Gözle Kontrol Yöntemi  

Gözle kolayca görülebilen zararlıları saymada kullanılan bir yöntemdir. Direkt sayım, zararlının 

türüne ve biyolojik dönemine bağlı olarak, çıplak gözle veya yardımcı araç (lup, stereoskobik 

mikroskop) kullanılarak yapılır. 

• Kültüre Alma Yöntemi 

Pamuk alanlarındaki önemli bir doğal düşman grubunu da parazitoidler oluşturmaktadır. Bu doğal 

düşmanların ve etkinliklerinin belirlenebilmesi için yeterli sayıda zararlının farklı dönemlerini 

(yumurta, larva-nimf, ergin, pupa) kapsayacak şekilde kültüre alınmalıdır. 

• Tuzak Yöntemi 

Lepidopterlerin örneklenmesinde feromon tuzaklarından yararlanılmaktadır. Örneğin; 

Yeşilkurt’un ergin uçuş seyirlerinin izlenmesine funnel tipi feromon tuzaklarlardan yararlanılır. 

Pamuk çizgili yaprakkurdu, pembekurt, dikenlikurt ve pamuk yaprakkurdu ergin uçuş 

seyirlerinin izlenmesinde delta tipi feromon tuzaklar kullanılmaktadır.  Ayrıca Bozkurtların 

örneklenmesinde Robinson tipi ışık tuzaklarından da yararlanılmaktadır. 

  

 

Kimyasal İlaçların Zararları  



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

17 
 

1. Kimyasal ilaçlar, canlılar arasında var olan doğal dengeyi bozar, 

2. İnsan ve sıcak kanlılarda, doğrudan veya dolaylı olarak zehirlenmelere neden olur, 

3. Toprağa, havaya ve suya karışarak, çevre kirliliğine yol açar, 

4. Hastalık, zararlı ve yabancı otların, zamanla bazı ilaçlara karşı direnç kazanmalarına neden 

olur, 

5. Ürünlerde kalıntı bırakır; bu durum, iç ve dış satımda sorun yaratır, 

6. Faydalı organizmalara zarar vererek, zararlı popülasyonlarının artmasına neden olur. Bunun 

sonucu olarak, zararlıların salgın yapma tehlikesi artar, 

7. Bal arıları, tozlayıcı(polinatör) arılar, kuşlar, balıklar, suda yaşayan diğer canlılar ve toprak 

mikroorganizmaları gibi hedef olmayan organizmaları olumsuz yönde etkiler. 

8. Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler. 

 Pestisit Uygulama Teknikleri  

Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü 

kullanılmalıdır. 

• Çalışma basıncı,  

• Meme tipi,  

• Meme delik çapı,  

• Meme verdisi,  

• İlerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak 

seçilmelidir. 

Uygulamalardan önce makine kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde ve 

rüzgarsız hava şartlarında yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Mücadelenin Yöntemi 

Örneğin pamuk tarlalarında uygulanacak entegre mücadele programlarında; hastalık, zararlı ve yabancı 

otların mücadelesi birlikte düşünülerek ve mücadelenin yönetimi; Ana zararlıların (Pamuk 

Yaprakbiti, Tütüntripsi, Pamuk yaprakpireleri, Kırmızıörümcekler ve Tütün Beyazsineği) ve Ana 

hastalığın (Pamuk Verticillium Solgunluğu) mücadelesi esas alınarak yapılır. 

Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise, bunlara entegre edilir. Pamuk tarlaları, 

hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış periyotları dikkate alınarak, düzenli olarak kontrol edilir. 

Zararlılar ve doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları izlenir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan 

hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi yapılır. 

Pamuk tarlalarında ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış diğer zararlıların 

mücadele zamanlarının çakışması durumunda, bunların hepsine etkili olan bir BKÜ 

kullanılmalıdır. Yine ana hastalıktan başka hastalıklar mevcut ve bunların mücadele zamanı 

çakışıyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden fungisitler kullanılmalıdır. 

 Mücadele zamanları çakışan hastalık ve zararlılara karşı tavsiye edilen ilaçlar farklı ise, bunların 

birbiriyle karıştırılmasının uygun olup olmayacağına bakılmalıdır.??? İlaçların karıştırılması uygun ise 

karıştırılarak, değil ise ayrı ayrı uygulanmalıdır. 

  

Tarım İlaçlarının Toplam Risk Değerlerine Göre Sınıflandırılması  
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Risk Değeri Sınıf Değeri Açıklama 

3,0-5,9 1 Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları 

6,0-7,0 2 Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları 

7,1-10,0 3 Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları 

>10,0 4 Entegre mücadele programı için uygun değildir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTOMOLOJİ 

1. Böceklerde larva tipleri 

I-) Kampodeid larva: Göğüs bölümünden çıkan 3 çift bacak iyi gelişmiştir. Hızlı hareket eden 
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larvaların baş üzerinde bir çift kısa anteni vardır.  

II-) Manas tipi larva: Larva vücudu etli şişman ve daima C şeklinde kıvrık bir pozisyonda 

durur. Göğüs bacakları gelişmişse toprak içinde yürümeye elverişlidir. Toprak içerisinde 

yaşayan türler yanında depolanmış gıda maddeleri içerisinde de beslenenler de vardır. 

III-) Tırtıl: Vücut ince uzun göğüs bölümündeki 3 çift bacak dışında karın bölümünde de 

bacaklar bulunur. Bu bacaklara ‘ yalancı bacak ‘ denir. Bunlar eklemsiz olup yürümeye ve 

tutunmaya yardımcı olur. 3 alt tipi vardır: 

a)Gerçek tırtıl: Kelebek larvaları gerçek tırtıldır. Karın (abdomen) bölümünde ilk iki 

segmentinde yalancı bacak yoktur. Yalancı bacak sayısı 5 çifttir.  

b)Mühendis tırtıl: Karın segmentlerinden sadece 6. ve 9. uncusunda yalancı bacak 

bulundurduğu için sanki bir yeri karıştırıyor ve ölçüyormuş gibi yürür. 

c)Yalancı tırtıl: Karın bölümünde ilk segment boş olup ikinci segmentten itibaren toplam 6–8 

çift yalancı bacak bulunur. Bitkilerle beslenen arı türlerinin larvaları bu tiptedir. 

IV-) Bacaksız larva: Göğüs ve karın bölümlerinde hiç bacak yoktur. Segmentlerin 

hareketleriyle yavaşta olsa yer değiştirebilirler. Kapalı ortamda yaşarlar. Bazılarında baş küçük 

bazılarında da baş hiç yoktur. Sinekler, bazı arı ve kanatlı kurtlarında bu tip larva vardır. 

2. Çatalkuyruklular (Diplura): Bu türler toprakta organik maddelerle beslenirler, bitki kırıntı 

ve döküntülerinde yaşarlar, gıdalarını bitki ve hayvan artıklar oluşturur. 

3. Telson Kuyruklular (Protura): Boylar 2 mm’den küçük, göz ve antenleri yoktur. Ergin 

oluncaya kadar 3 gömlek değiştirir. Rutubetli yerlerde ve kabuk altlarında bulunurlar, 

organik madde ile beslenirler. 

4. Kuyrukla Sıçrayanlar (Collembola): Boylar 1-2 mm, nadiren 5 mm bulan küçük 

böceklerdir. Göz bazı türlerde bulunmaz. Rutubetli yerleri severler, yaprak, bitki döküntüleri 

ve çürümekte olan bitki artıklarında rastlanırlar, ot ve yosunlarda görülürler. Bazı türleri 

bitkilere zarar vermektedir. 

5. Gribalıkçılar (Zygentoma): Bileşik gözlerin başın yanına yerleşmiş olup birbirnden belirli 

olarak ayrıdır. Bazı türlerinde göz yoktur. Bu takıma ait bazı türler kagıtta, şekerli ve nişasta 

maddelerde zarar yaptıklardan dolay evlerde bulunabilir. 

6. Böceklerde Sindirim Sistemi; Ağızdan başlayıp anüsün ucuna kadar uzayan değişik 

kalınlıkta bir tüptür. Sindirim sistemi Ön (Stomodaeum), Orta (Mesenteron) ve Arka 

Bağırsak (Proctodaeum) olmak üzere üçe ayrılır. 

 

Ön bağırsak sırasıyla Yutak (Pharynx), Yemek Borusu (Oesophagus), Kursak (crop), ön 

ve çiğneyici mide (proventriculus).  

Orta bağırsak diğer bir ad ile Mide (ventriculus)  
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Arka bağırsakta ise İnce Bağırsak (ileum), Kalın bağırsak (kolon) ve Anüs (rektum) 

Ön ve orta bağırsak arasında cardiac valf, Orta ve arka bağırsak arasında pyloric valf 

bulunur. 

7. Altı iğneli sokucu-emici ağız yapısı Sivri sinekler’de bulunur. 

8. Akarların morfolojik özelliği değildir. Bir veya iki çift kanatları bulunur. 

9. Beyaz karıncalar, Termitler (Isoptera): Genel gıdaları odun, tahta, kereste, mobilya gibi 

maddelerde beslenirler. 

10. Koşucu bacak tipi Hamam böceğinde bulunur. 

11. Peygamber Devesinin ön bacakları Yakalayıcı yapıdadır. 

12. Dişi böcekte spermlerin depolandığı yere Spermatecha denir. 

13. Dişi böceğin üreme sistemindeki bazı kısımlar şunlardır: Ovary, Receptaculum seminis, 

Oviductus communis, Bursa copulatrix 

14. Böceklerin embriyo döneminde baş kısmıda 6 seğment bulunur. 

15. Sıçrayıcı bacak tipinde en iyi gelişmiş olan parça Femur’dur. 

16. Dişi böceğin üreme sisteminde Vas deferens bulunmaz.  

17. Yusufçuklar: Larvaları 7-15 gömlek değiştirdikleri sonra ergin olur. 

18. Kulağa kaçanlar geceler hareket edip gündüzleri saklanırlar. 

19. Vivipar Tip Dörde Ayrılır? 

1- Ovovivipar tip: Bu tipte yumurta embriyonik gelişimi için yeterli derecede vitellus içerir. 

Yumurta korionu ince, ovaryumun ovariol sayısı azdır. Bu tip böceklerde genişlemiş bir vagina 

yoktur. Döllenme ovariollerde olur. Hamam böcekleri, bazı Dipter ve Coleopterlerde görülür. 

2- Adenotrophic vivipar: Yumurtanın ince bir korionu vardır. Ve yumurta içersinde bulunan 

vitellus sayesinde embriyolar gelişir, yalnız bir özellikleri, meydana gelen ve gelişimi çok 

ilerlemiş olan larvaların barsaklarının son kısmı kapalıdır. Ancak doğduktan sonra açılır. Bu 

larvalar ananın gelişmiş ve kaslarla çevrilmiş olan vaginalarında bulunur. Bezlerin salgısı ile 

beslenirler. Bu arada gömlek değiştirir ve anayı terk ederler. Çıkar çıkmaz da pup olurlar. 

Ör. Glossina'lar. 

3- Maemocoelous vivipar: Bu oldukça özellik gösteren bir tiptir. Böyle böceklerde 

ovaryumları vücudun yağ kütlesi içinde serbest olarak uzanırlar. Oviduktları bulunmaz. Olgun 

yumurtalarda korion da yoktur. Yalnız gelişimin ilk devrelerinde, yumurta etrafı ince bir zarla 

çevrilidir. Embriyonal gelişimini tamamlayan larvalar dışarıya çıkar. Ör. Strepsiptera takımı. 

4- Pseudoplacental vivipar: Yumurtaların korionu yoktur ve hemen hemen vitellus da 

bulunmaz. Genellikle yumurtalar ovidukta döllenir. Yumurtalar genişlemiş olan vagina (bir 

nevi uterus) içinde gelişimini tamamlar. Burada ana veya embriyon dokularından meydana 
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gelen ve placentaya benzer yapıda bir bağlantıyla beslenmeye devam eder. Ör. Bazı Aphid ve 

Hemipterlerde, Dermoptera’lardan Arexenialan. 

20. BÖCEKLERDE BAŞKALAŞIM (METAMORFOZ) 

Böceklerde yumurtadan çıkan larvalar ergin dönemine geçebilmek için bir takım değişikliklere 

uğrar; buna başkalaşım veya metamorphosis adı verilir. Bazı başkalaşım tiplerinde böceklerde 

görülen uyuşukluk ve değişme haline de pupa denilmektedir. Başkalaşım bütün böceklerde aynı 

şekilde olmaz. Genel olarak başkalaşımı şu ana gruplara ayırmak mümkündür. 

1- Ametabola - Larvalar tam olarak ergine benzer. Yani metamorfoz yoktur.    Ör: Apterygota. 

2- Neometabola - Bu başkalaşımda larvaların ergin hale geçebilmeleri için bir veya iki uyuşuk, 

ara dönem geçirmesi lazımdır. Fakat bu ara dönemlerde larva dönemine ait organlar 

kaynaşmamıştır. Ör: Thysanopteralar ile Homoptera'ların Phylloxeridae fam. ve Coccoidae üst 

fam. (Erkek). 

3- Hemimetabola - Nimfler ergine benzer fakat kanatları yoktur. Vücut bölümleri ergine 

nazaran küçüktür. Nimf dönemleri değiştikçe kanatlar belirir ve vücut bölümlerinin orantısı 

düzene girer. Ör. Orthoptera, Hemiptera. 

4- Holometabola - Tam başkalaşım adı verilen bu halde larvalar ergin olmadan önce gerçek bir 

pupa dönemi geçirirler. Bu dönemde larva iç organları kaynaşarak ergine has şekillerine 

dönüşürler. Ayrıca bu dönemde böcek hareket ve beslenmeden kesilir. Ör: Neuroptera, Diptera, 

Coleoptera, Lepidoptera ve Hymenoptera. 

5- Hypermetabola (Polymetabola) - Meloidae (Coleoptera), Mantispidae (Neuroptera) ve bazı 

Dipteralarda görülen bu başkalaşım şeklinde birbiri arkasından gelen çeşitli larvalar şekil 

olarak çok farklılıklar gösterirler. Örnek olarak Meloidae'leri gösterirsek, bunların ilk dönem 

larvaları anten, bacak ve gözlere sahip faal bir haldedir. Arıların bacaklarına takılarak onların 

yuvasına gider. Orada ikinci larva dönemine girer ki bu halde bacaklar kısalmıştır. 4 ve 5 inci 

dönemlerde bacaklar iyice kısalır adeta manas larva tipini alır. Altıncı larva döneminde kalın ve 

koyu bir dış iskelete sahip bacak ve antenlerden yoksun olduğu için pupa dönemine benzer 

(yalancı pupa) bir dönemde kışlar ve baharda beyaz renkli bacakları olan faal 7 inci larva 

dönemi başlar ve kısa bir müddet sonra asıl pupa dönemi gelir. Pupadan sonra ergin ortaya 

çıkar. 

21. PUPA (Krizalit) TİPLERİ 

Pupa dönemi iç organların kaynaşarak ergine has şekil aldıkları bir nevi uyku dönemidir. Bu 

dönemde iç organların kaynaşması larvaya ait bazı organların yok olarak yerine ergine ait 

olanların meydana gelmesine Histoliz olayı denir. Böcekler bu dönemde genellikle kuytu 

yerlerde saklanırlar. Bazıları son larva dönemini tamamlarken bir koza meydana getirir. Onun 
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içinde pupa olur. Bazıları da çeşitli maddeleri birbirine yapıştırarak bir yuva meydana getirir. 

Pupaların hepsi yapıca birbirine benzemez. 3 ayrı tip ayırd edilir. 

1- Serbest pupa: . Ergin hale gelince böcek pupa gömleğini sırt taraftan yırtarak dışarıya çıkar. 

Ör: Coleoptera Hymenoptera, Diptera’dan bazı familyalar. 

2- Mumya pupa: Bu tipte anten bacak kanat vücut üzerine yapışıktır. Ergin hale gelen böcek 

gömleğini sırttan yırtarak dışarı çıkar. Lepidoptera’larda görülür. Son takımdaki pupa tipine 

özel olarak Chrysalid adı verilir. 

3- Fıçı pupa-Son larva döneminden pupaya geçişte gerçekte serbest olan pupa dışardan düzgün 

yüzeyli bir kap içersine kendini hapseder. Oval şekilli olan bu kap üzerinde enine daireler 

şeklinde segment çizgileri bulunur.  

22. DUYU ORGANLARI  

Basit yapılı duyu organlarına veya bileşik bir duyu organını meydana getiren birimlerine 

Sensillum (Çoğul: Sensilla) adı verilir. 

1. Mekaniksel Duyu Organları: Dokunma Kıl ve İğneleri, Çan Şeklinde Duyu Organları, 

Kordon Şeklinde Duyu Organları 

2. İşitme Duyu Organları: İşitme Kılları, Johnston Organı, Timpanal (Tympanal) Organlar  

3. Kimyasal Duyu Organları :  

Kimyasal duyu organları tat ve koku almadır.  

 Tadımsal olanlar =>Deyme Yoluyla  

 Koklamsal olanlar=>Uzaktan Duyabilme 

4. Görme Organları: Deri Işık Alıcıları, Tepe Nokta Gözleri (Dorsal Ocelli),  Yan Nokta 

Gözleri (Lateral Ocelli), Petek veya Bileşikler Gözler (Ommatidia) 

5. Nem ve Sıcaklık Duyu Organları: Nem Duygusu Organları, Sıcaklık Duygusu ve 

Organları 

23. SALGI ORGANLARI 

1.) Exocrine Salgı Bezleri 

 *Salgılarını özel bir kanal vasıtası ile vücut dışına veya vücut içindeki gerekli yerlere 

akıtırlar.  

Mum Bezleri, Kafa İçi Salgı Bezleri, İpek Bezleri, Pis Koku Bezleri, Çekici Koku Bezleri, 

Zehir Bezleri  

2.)  Endocrine Salgı Bezleri  

 *Kanala sahip değillerdir ve meydana gelen madde difüzyon yolu ile kana gecerek bütün 

vücuda dağılır.  

Beyin içi salgı Bezleri, Prothorax Salgı bezi, Corpora cardiaca, Corpora allata 

24. Böceklerde boşaltım sisteminde, orta bağırsak ile arka bağırsakların arasına bağlanmış ince 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

23 
 

yapılı malpiği borucukları bulunur. 

25. Yumurta bırakma borusu olan böcek takımı Sinir kanatlılar’dır. 

26. Thorax içerisinde bulunan kısım ise uzun bir boru olan aort ‘dur. 

27. Böcek kanına Hemolimf denir. 

28. Eski Mısır’da kutsal sayıldığı için mumyaların göğüslerine gerçek ya da taklidi konularak 

gömüldükleri bilinen böcek ise Gübre böceği’dir. 

29. Tırtılları koza ören takım Kelebekler’dir. 

30. Eşkanatlılar (Homoptera) takımının kanatları İki çift ve zar şeklinde’dir. 

31. Hemielytra böceğin Değişik kanatlı üstkanat yapısıdır. 

32. Karnın sonunda bulunan kıskaç ile dişiyi boyun kısmından yakalayarak çiftleşmeye 

zorlayan böcek Yusufcuk’tur. 

33. Yavruları ergine hiç benzemeyen ve ergin olmadan önce gerçek bir pupa dönemi geçiren 

böceklerdeki başkalaşım tipine Tam Başkalaşım denir. 

34. Yumurtaların olgunlaşması için erginlerin beslenmesine olgunlaşma yemesi denir. 

35. Hastalanmayı gerçeleştiren canlı organizmaya patojen denir. 

36. Şekerpancarı zararlılarından olan Pancar Hortumlu böcek için karşı kültürel önlem olarak 

pancar tarlalarının çevresine 25-27 cm genişliğinde ve 30-35 cm derinliğinde çukur açılır. 

37. Sosyal yaşayışlı böcekler alarm feromon salgılarını mandibula organları tarafından 

salgılanmaktadır. 

38. Dişi böceklerin bırakmış oldukları döllemsiz yumurtalardan sadece erkek yavru meydana 

gelmesine arrhenotokie denir. 

39. Yalancı tırtılın 6-8 çift bacak bulunur. 

40. Böcekler 300-650 nm’lik dalga boyları arasında ışınları algılar. 

41. Böceklerin vücuttaki gazların taşınmasından sorumlu sistem Trake adı verilir. 

42. Ön ve orta bağırsak arasında sindirilen besin tekrar ağızdan çıkmasını engeleyen kapakçığa 

Cardiac Valf adı verilmektedir. 

43. Ağız yapıları 3 iğneli sokucu-emici olan böcek takımı Kirpik kanatılar’dır. 

44. Erkeğine özel ses çıkarma organı olan böcekler Ağustos Böcekleri’dir 

45. Çiftleşme feromonu’nu salğısını kullanan böcek takımı Dişi kelebekler’dir. 

46. Erginleri toprağa bağlı olarak yaşayanların kanatlarını sonradan kaybeden böcek takımı 

arılar’dır. 

47. Coleptera (Kınkanatlılar) takımın üst kanatlarına elytra adı verilir. 

48. Ovipozitör: Yumurta Bırakmaya yarar. 

49. Ergin böceklerinde genel olarak 3 tane nokta gözler bulunur. 

50. Böcekler karşı kullanılan mekaniksel savaş Toplama, Bitki atıklarını yok etme, Ezme, 
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Yüksek sıcaklıktan yararlanma yöntemleridir. Ama Tuzaklarla Yakalama mekaniksel 

savaş değildir. 

51. Böceklerde diyapoza neden olan en önemli etken Işıklanma Süresi’dir 

52. İç karantinaya tabi olan böcek San-Jose Kabuklubit ve patatees kist nematodu’dur. 

53. Süne yılda 3 döl vermez. 

54. Süne nimfleri toprak içinde köklerle beslenmezler. 

55. Beyaz sinek görünüm itibariyle kabuklu bitlere benzerler. Larva dönemlerinde ballık salgıları daha 

ciddi ve fumajine neden olurlar. Bemisia tabaci (pamuk ya da tütün beyaz sineği), Dialeurodes 

citri (Turuncgil beyaz sineği) 

56. Elmanın ana zararlısı olan Elma iç kurduna karşı mücadelede biyoteknik ve biyolojik yöntemler 

kapsamında Ağaçların gövdelerine oluklu mukavvadan tuzak bandların sarılması 

uygulanmaz. 

57. Bağlarda salkım güvesine karşı Methaldehyde (Salyangoz ve sümüklü böceklerde 

kullanılır) kullanılmaz. 

58. Patates kist nematodları zararlısında karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 

59. Organik tarımda yaprak bitleri ile mücadelede kükürt uygulaması yapılmamaktadır. 

Fakat sarı yapışkan tuzak kullanımı, uygun parazitoit ve predatör salımı ve 

azocliractin etki maddeli bitki koruma ürünü kullanılmaktadır. 

60. Çekirgeler yumurtalarını toprağa yüksük biçiminde koyarlar. 

61. Bir böceğin yumurta evresinden başlayarak tekrar yumurta evresine girmesine Döl denir. 

62. Farklı gruplardaki çok sayıda akarisite karşı dayanıklılık kazanmış olan akar türü 

Panonychus ulmi'dir 

63. Akdeniz meyve sineği (Ceratatis capitata) turunçgil turlerinden Ekşi Limonda zarar yapmaz. 

64. Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yöntemi, Zehirli Yem ve Kısmi Dal ilaçlamasıdır. 

65. Akdeniz meyve sineğinin konukçusudur. Portakal, Kayısı, Şeftali, Trabzon Hurması’dur. 

Ama Armut konukçusu değildir. 

66. Diptera takımına ait bir zararlıdır. Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata)’dir. 

67. Meyve sinekleri ile mucadelede ilaçlamalar böceğin Ergin Döneminde yapılır. 

68. Fındık faresi (Mucardinus sp), Yedi uyur (Glis glis) (Kaçırıcı repellent olarak), Tarla tavşanı 

(Lepus europaeus) ve ada tavşanlarına (Oryctolagus cuniculus) karşı thiram ilacı önerilir. 

69. "Ekin kambur böcegi" (Zabrus spp) mücadelesinde en etkin kimyasal mücadele şeklidir. 

Tohum ilaçlaması’dır. 

70. Bitki öz suyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan iki çift bacakli akar türü 

"Eriophyidae" familyasi içinde yer alır. 

71. Kelebeklerde başkalaşım tipi Holometabola’dır. 
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72. Doğal düşman olan Leptomastix dactylopii Turunçgil unlu bitinin asalağıdır. 

73. Bağ maymuncuklarına karşı kullanılan ilaç Carbaryl 50 WP‘dir.  

74. Pronotumu üzerinde ‘’X’’ şeklinde bir işaret bulunduran çekirge türü Fas Çekirgesi’dir. 

75. Branconhebetor zararlı böceğin asalağı İncir kurdu’dur 

76. Lepidoptera böcek takımının larvalarına gerçek tırtıl denir.  

77. Böceklerin bağırsak çeperine zarar veren mikrobiyal insektisit Bacillus'lu preparatlardır. 

78. Sera beyazsineği: Pupa gelişmesini tamamladıktan sonra, pupayı kaplayan mumsu tabaka “T” 

şeklinde yırtılarak erginler çıkar. 

79. Yaprak galeri sinekleri: Sera koşullarında bütün mevsim görülebilir ve yılda 10 döl verebilir. 

80. Yaprak galeri sinekleri: Özellikle fasulye, hıyar ve domateste zararı önemlidir. 

81. Parthenolecanium (Koşnil) fumajine’ye neden olur. 

82. Bitki zararlısı olan Bozkurt ile savaşımında hazır yem kullanılır. 

83. Zararlılarda aynı bireyin hem erkek hem de dişi cinsel hücrelerine sahip olması  ve 

bunlardan yavruların meydana gelmesi Hermaphroditism’dir. 

84. Meyve Testereli Arıları (Hoplocampa spp.) erginlerini kitlsesl tuzak yöntemiyle yakalamak için 

kullanılan bant rengi Beyaz’dır. 

85. Böceklerde, döllenmiş yumurta ile üremeye Amphigonie ad verilmektedir. 

86. Ergin ve nimfleri yaprakların alt yüzeyinde bitki öz suyunu emerek yaprakların kuruyup 

dökülmesine sebep olan Bağ üvezi monofag bağ zararlısıdır. 

87. Özelikle domates, biber, patlıcan fidelerinde ve patateslerde çok görülen larvaları bitkilerin kök 

boğazından keserek, yaşlı bitkilerin ise kök boğazını kemirerek zararlı yapan Bozkurt’tur.  

88. Turunçgil kırmızı örümceğinin en önemli doğal düşmanlarından  olan Euseius 

scutalis Acarina takımındadır.  

89. Meyve testereli arıların konukçuları arasında Şeftali yoktur. 

90. Baklagil tohum böceklerinden hangisi 1 yıl içerisinde birden fazla döl verenler; Börülce tohum 

böceği (Callosobruchus maculatu), Fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus) 

91. Baklagil tohum böceklerinden hangisi 1 yıl içerisinde 1 döl verenler; Bakla tohum böceği 

(Bruchus rufimanus).  Mercimek tohum böceği (Bruchus lentis). Akdeniz mercimek 

tohum böceği (Bruchus signaticornis), ortadoğu mercimek tohum böceği (Bruchus ervi). 

92. Asma ağustos böceği monofag bir zararlıdır.  

93. Ceratitis capitata (Akdeniz Meyve Sineği) – Limon Antibiosis (Zararlını zarar göreceği)'e 

örnektir. 

94. Kımıl mücadelesi zararlının biyolojik dönemi Kışlamış erginlere karşı esas alınır.  

95. Havuç Sineği (Psila rosae) karşı önerilen bir kimyasal mücadele bulunmamaktadır.  

96. Süne (Eurygaster integriceps Put.) biyolojik mücadelesin de kullanılan yumurta 
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parazitoidi Trissolcus spp.’dir. 

97. Böcek kanındaki kan hücresine Hemocit adı verilir. 

98. Sıçrama organı olan ‘’furcula’’ Collembola takımında bulunur. 

99. Kışı ergin dönemde geçirmeyen akar türü Meyve Kahverengi Akarlar’dır. 

100. Böcek kasların çok zayıf değildir. 

101. Böcek kasları ile ilgili bazı özelllikler şunlardır; Kalp kasları ile sindirim organı kasları 

çizgisizdir, Yarı saydamdır, Renksiz ve grimsidir, Böcek kasları enine çizgilidir. 

102. Sebze zararlısı böcek türleri içinde iç karantina tabi oaln Patates Böceği’dir. 

103. Coleoptera: Kanatlı böcek takımıdır  

104. Bağ Yaprak uyuzu: Akar türlerine karşı genellikle özel bir ilaçlama gerekmez. 

105. Torbalı koşnil zararlısında kimyasal savaşım önerilmez. 

106. Süneye karşı uygulanan kimyasal mücadele Tohum ilaçlaması kullanılmaz. 

107. San-Jose kabuklubitinin konukçuları; Şeftali, Erik, Armut, Elma’dır. Ama Portakal 

konukçusu değildir. 

108. Böceklerin bağırsak çeperine zarar veren mikrobiyal insektisit Basilluslu preparatlar’dır 

109. DEPO ZARARLILARI 

✓ Buğday biti 

✓ Pirinç biti 

✓ Ekin kambur biti 

✓ Khapra böceği 

✓ Kırma biti 

✓ Un biti 

✓ Boynuzlu böcek 

✓ Testereli böcek 

✓ Un kurdu 

✓ Ekin kara böcek  

✓ Küçük kırma biti 

✓ Pirinç kırma biti 

✓ Arpa güvesi 

✓ Değirmen güvesi 

✓ Un güvesi 

✓ Kuru meyve güvesi 

✓ Un akarı 
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110. Bağlarda salkım güvesine zararlısına karşı etkili madde Methaldehyde önerilmez. 

111. Böcekler Eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesindedir. Baş, thorax, abdomen den oluşur. 

segmentler eşit yapıda değildir (heteronommetamer). Baş ve göğüs birleşirse cephalothorax 

adını alır. 

112. Parazitoit Hymenopterleri İçerir. Braconidae 

113. Depolanmış gıda maddeleri üzerinde akarların çoğalmasında en önemli faktör Yüksek 

nem’dir. 

114. Mısırda, mısır kurdu ve mısır kocankurdu zararlılar. İçin ilaçlamaya ilk yumurta paketleri 

görüldüğünde başlanmalıdır. 

115. Pencycuron fungusiti, Rhizoctonia türlerine spesifik etkili bir fungusittir. 

116. Danaburnu Vücudu tüylü, anten nispeten kısa, ön bacaklar kazıcı formdadır. Bu özellikler  

Gryllotalpidae familyası (Grillotalpida)'nun özellikleridir.  

117. Ekim öncesi uygulanan herbisitlerde uygulamadan sonra Herbisitin toprağa karıştırılmasının 

nedeni; ilacın güneş ışığı ile parçalanmasını önlemek içindir. 

118. Sünenin ergin ve nimf predatörleri; Triops cancriformis değildir. 

119. Sünenin ergin ve nimf predatörleri; Araneidae, Heteropogon ornatipes, Rhinocoris 

punctiventris'dir. 

120. Akarların ağız parçalarının bulunduğu kısma Gnathosoma denir. 

121. Akarların vücudun diğer kısmına İdiosoma denir. 

122. Zeytin meyvesinde kurtlanarak meyve dökülmesine neden olan zararlı sinek türü Zeytin sineği 

(Daucus olea)'dir. 

123. Ülkemizde fındıkta mücadelesi yapılan en önemli zararlı fındık kurdudur (Curculio 

nucum) 

124. Turunçgil unlu biti fumajine neden olur. 

125. Hymenoptera takımında, Tenthredinidae Familyasında Yalancı Tırtıl görülür.  

126. Kiraz sineğine karşı ilaçlama, kiraz meyvelerine Ben düştüğü dönemde yapılır. 

127. Patates böceği (Leptinotarsa decernlineata) için; 

✓ Marmara bölgesinde 3-4 döl verir. 

✓ Bitkinin toprak üstü aksamında zararlıdır.  

✓ Konukçuları Solaneceae familyasına ait bitkilerdir. 

✓ Ceşitli dönemleri fazla hareketli oldugundan küçük bahçelerde elle toplama imkanı 

vardır. 
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128. AYÇİÇEĞİ ZARARLILARI; 

✓ Makaslı böcek (Lethrus brachiicollis) 

✓ Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) 

✓ Bozkurtlar (Agrotis ipsilon) 

✓ Yeşil kurt (Heliothis spp.) 

✓ Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua) 

✓ Beyazsinek (Bemisia tabaci) 

✓ Danaburnu  (Gryllotolpa ssp) 

129. Kabuklu bitler, bitkilerde öz suyunu emerek zararlı olurlar. 

130. Empoasca'larda gelişme dönemi, yumurta-nimf-ergin 'dir  

131. Entegre süne mücadelesinde bitki koruma ürünü uygulaması 2.ve 3. dönem niflere karşı 

uygulanır. Bazı yerlerde ise 1. ve 3. Dönem niflere karşı uygulanır. 

132. Tarımsal zararlı böcekler, hayvanlar aleminin Arthropoda, insecta şube ve bölümündedir. 

133. Odun dokularında galeri açarak zararlı olan böcek türleri ''Scolytidae" familyasında 

bulunur. 

134. Sünenin en önemli parazitoid grubu Yumurta Parazotoid’dir. 

135. Turunçgil zararlısı torbalı koşnil (Icerya purchasi)'yi herhangi bir yönteme gerek kalmadan 

baskı altında tutan avcı böcek Rodolia cardinalis'tir. 

136. Kiraz sineği yılda 1 defa döl verir. 

137. Zeytin pamuklu biti (Euphyllura olivina Costa.) monofag bir zararlıdır. 

138. Patatesin önemli zararlılarındandır. 

Danaburnu, Bozkurt, Telkurdu, Patates böceği, Patates güvesi zararlılardır. Yeşilkurt 

zararlı değildir. 

139. Ekşilik böceklerin başlıca konukçuları: İncir, nar, üzüm, armut, elma, limon, kayısı ve 

erik’tir.  

140. Patates böceğine karşı etkili maddeler Hymexazole önerilmez. 

141. Tahıllarda erken dönemde kurt boğazı ileri dönemde akbaşak oluşumuna neden olan 

zararlı Eurygaster integriceps’dir. 

142. Sokucu-emici ağız yapısına sahip vektörler stilet organı ile bitkiden virüsü kazanır ve 

nakleder. 

143. Sebze zararlısı böcek türü iç karantinaya tabi tutulan telkurdu’dur. 

144. Armut psillidi kışın biyolojik evresi Ergin evresidir.  

145. Sebze zararlı Bozkurtlara karşı yürütülen kimyasal mücadele’de yeşil aksam ilaçlaması 

yöntemi kullanılmaz. 
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146. Kımılın tahıllardaki zararlısına benzeri süne’dir. 

147. İki noktalı dişi kırmızı örümcekler ilkim koşullarına göre yılda 10-20 kadar döl verir. 

148. Cezayir Çekirgesi: Türkiye’de bulunan çekirde türlerinde değildir.  

149. Marmara Maymuncuğu: Türkiye’de bulunan asmalarda beslenen maymuncuklardan 

bir değildir.  

150. Türkiye’de sünenin en önemli yumurta asalağı Trissolcus grandis’dir. 

151. Ergin kelebeklerin ağız yapısı Emici’dir. 

152. ‘’Halter’’ denilen topuz şeklindeki organ Sineklerde bulunur. 

153. Hamam böcekleri dişilerin yumurtalarını ‘’ootheca’’ adı verilen paket halinde dışarı 

bırakır. 

154. Peygamber Devesi kendi rengine uygun ortamlarda bulunup kendini bitkinin bir parçası 

olarak gösterir. 

155. Akarlar protonimf dönemi ne zamandır. Larva Döneminden Sonraki Biyolojik 

Dönemdir. 

156. Eriophyidae familyasını diğer fitofag akar familyalarından ayırmada kullanılacak bir 

özelliktir. Vücudun Kurtçuğa Benzer Bir Yapıya Sahip Olması’dır. 

157. Türkiye’de şaşırtma tekniği salkım güvesi zararlısına başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 

158. Bezelye tohum böceği yılda 5 döl verir. 

159. Yedi noktalı gelin böceği (Uğur böceği) Yaprak bitleriyle beslenir. 

160. Kabuklu bitler bitkilerde mumsu madde salgılar. 

161. Ambar zararlısı olan Arpa güvesi ürün tarlada iken bulaşır. 

162. Süne ile ilgili bilgiler:  

• Süne yumurtaları ilk bıraktığında filiz yeşili renktedir.  

• Kışı dağlarda ergin evresinide geçirir.  

• Süne erginleri dağlarda meşe, gever, kirpi otu vb. gibi bitkilerin altında kışlar.  

• Yumurtaları tahıl yapraklarının üst yüzeyine 2-3 sıralı ve çoğunlukla 14 adetlik kümeler 

halinde bırakır. 

163. Süne zarar şekilleri şunlardır; 

• Kışlamış erginler, kardeşlenme dönemindeki buğday saplarını kök boğazından sokop 

emerler. 

• Yeni nesil erginler tanelerin sertleşmesine rağmen salgıladıkları bazı enzimlerle taneyi 

yumuşatıp, glutenini tahrip eder. 

• Kışlamış ergin, başaklar henüz yaprak kılıfı içindeyken, çiçek döneminde ve tane 
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bağlarken sapları sokup emerler. 

• Yeni nesil erginler süt olumundaki taneleri sokup emerler. 

164. Elma iç kurdunun konukçusu Erik değildir. 

165. Yaprak galeri sineği yem bitkilerinin önemli zararlılarından biri değildir. 

166. Yem bitkilerinin önemli zararlıları bazıları şunlardır; Çadır tırtılı, Korunga kök kurdu, 

Yonca hortumlu böceği 

167. İşitme duyusu olan ‘’ Timpanal organ’’ Ağustos Böceğinde bulunur.  

168. Fındık Faresi ve Fındıkta Yedi Uyura karşı fındıkların süt olum devresinden itibaren 

zararı görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. 

169. Tarla ve Ada Tavşanına karşı fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre 

yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar ilaçlanır. 

170. Kapra Böceği: Erginleri zararlı olmayıp polen ile beslenir. 

171. İç Fındık Güvesi: Larvasını bir tüp örerek bunun içerisinde beslenir. 

172. Çayır tırtılına karşı mücadelede kürltürel önlem olarak İlkbaharda yabancı ot 

mücadelesi’dir. 

173. Biyolojik mücadele etmenleri; Parazitoitler, predatörler, entomopatojenler'dir. 

Hyperparazitoitler, biyolojik mücadele etmenlerinden birisi değildir.  

174. Filoksera, bağlarda bitkinin kök ve yapraklarında ur benzeri zarara neden olur.  

175. Sokucu emici ağız yapısına sahip böceklerin mücadelesinde Fumigant etki 

mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinden hangisi önerilmez. 

176. Ülkemizde erik yetiştirilen tüm bölgelerde görülen, eriklerin gövde ve kalın dallarında 

koloniler oluşturan, ergin nimflerin beslenme-si sonucu ağaçları zayıflatıp dalları kurutan 

ve yoğun tatlımsı sıvı salgılayan zararlı Sphaerolecanium prunastri’dır. 

177. Mikroorganizmalar tarafından üretilen, bitki ve hayvanlara zehirli olan bileşiklere toksin 

denir. 

178. Ağaçların meyvelerinde zarar yapan böcek türü turunçgil beyazsinek’tir 

179. Böceklerin dolaşım sisteminde Böcek kanını oksijen ve karbondioksit taşınmaz. 

180. Bağda hem kök formu, hem de yaprak formuna zarar veren böceğe Bağ filokserası denir. 

181. Zeytin zararlılarına Uçakla yapılan ULV Bait-Spray yöntemi Zeytin Sineğine karşı 

yapılmaktadır. 

182. Meyve sineklerinde biyolojik dönem Cinsel olgunluğa erişmemiş ergin’dendir. 

183. Tüm sebze zararlılarının doğal düşmanı vardır. Bunlar; avcılar (predatörler), asalaklar 

(parazitoitler) ve hastalık etmenleridir  (patojenler).  Avcı olan uğur (gelin) böcekleri, 

serbest yaşar ve ömrü boyunca çok sayıda av tüketirler. 
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184. Patates böceğine karşı etki maddeler; 

Deltamethrin, imidacloprid, Novaluron, Chlorsulfuron kullanılır. Chlorpyriphos-

methyl kullanılmaz. 

185. Ülkemizde tahıllarda zarar yapan en önemli zararlılar süne, kımıl, bambul, zabrus, 

yaprak bitleri, ekin sap arısı, ve tripslerdir. 

186. Kapnodis (Capnodis spp.) böcek türü bitki toprak altı zararlısıdır. 

187. Telkurtlarıda toprak altı zararlısıdır 

188. Danaburnu toprak altı zararlısıdır. 
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AKARLAR 

Akarlar, çıplak gözle zor görülecek kadar küçük zararlılardır. Vücutları yumurta veya armut 

şeklindedir. 

Akarlar (Kırmızı örümcekler) (Acarina) 

• a) Akdiken akarı [Tetranychus viennensis Zacher(Tetranychidae)] 

• b) İkinoktalı kırmızıörümcek[Tetranychus urticae Koch.(Tetranychidae)] 

• c) Avrupa kırmızıörümceği[Panonychus ulmi Koch. (Tetranychidae)] 

• d) Kahverengi örümcek [Bryobia rubrioculus(Scheut.) (Tetranychidae)] 

• e) Yassıakar [Cenopalpus pulcher (C.-F.) (Tenuipalpidae)] 

Akarlar, çıplak gözle zor görülecek kadar küçük zararlılardır. Vücutları yumurta veya armut 

şeklindedir. Vücutlarında, değişik şekil ve büyüklükte kıllar, dikenler ve tüyler bulunur. Renkleri 

türlere, gelişme dönemine ve mevsime göre değişiklik gösterir. Akarların yumurtadan çıkan 

larvaları 3 çift, larva döneminden sonraki 2 nimf dönemi (proto ve deutonimf) ve erginleri ise 4 çift 

bacaklıdır. Renkleri, türlere ve mevsimlere göre oldukça farklılıklar gösterir. 

 

Yumurtadan çıkan larva, protonimf ve deutonimf dönemlerini geçirerek ergin olur. Larvalar ergin 

olana kadar 3 gömlek değiştirirler. Kırmızıörümcekler, ağız parçaları içinde bulunan styletleri ile 

bitki dokusunu zedelemeleri sonucunda çıkan bitki özsuyunu emerek beslenirler.Erkekler dişilere 

göre daha küçük, vücutları arkaya doğru sivri ve ince uzun görünüşlüdür. 

Tanımları, yaşayışları ve zarar şekilleri 

a) Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) 

Ergin dişiler kırmızı renkli, oval ve tombul yapılıdır. Sırtındaki kıllar diken şeklinde olup, kılın 

çıktığı yerde beyaz bir kabarıklık görülür. Bacakları uzun, boğum araları geniş ve sarı renktedir 

(Şekil 15). Erkeklerin göğüs kısmı geniş olup, karın kısmı geriye doğru gittikçe sivrilir. Rengi, 

dişilerden farklı olarak, yeşil karışımı sarıdır ve sırtının iki yanında siyah benekler bulunur. 

Erkekler sadece yazın görülür. Yumurtaları bilye şeklinde ve saydam olup, açılmasına yakın sarı 

krem rengine dönüşür. Larvaları yuvarlak şekilli ve saydamdır. Bu tür, yapraklarda çok yoğun ağ 

örer. 

 

Akdiken akarı, kışı ağaçların kök boğazı ve gövdelerinde kabukların altında ve çatlaklarda, 

döllenmiş dişi halinde geçirir. Çiftleşen dişiler, eylül- ekim aylarında kışlama yerlerine çekilir. 

Önce ağaçların kabuklarının altlarına, ağaç çatlaklarına yerleşirler. Buna karşın kışı kabuk altlarında 

pek geçirmezler. Çoğunlukla kök boğazında, toprak içinde 5-10 cm derinliğe iner, toprak içindeki 

boşluklara grup halinde yerleşirler. Bulundukları boşlukta ağ örerler ve ağlar arasında kışı geçirirler. 

Nisanın ortasından itibaren kışlama yerlerini terk ederek, yapraklara geçmeye başlar. Yapraklarda 

beslenirler ve mayısın ilk haftasında yumurta bırakmaya başlarlar. Yumurtalarını damar boyunca 

yaprağa bırakırlar. Bir dişi 60-120 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 5-7 gün içinde açılır. Yılda 

9-10 döl verir. 

b) İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) 

Ergin dişilerin vücudu, yuvarlakça yapıdadır. Genellikle yeşilimsi sarı veya kahverengimsi yeşil 

renklidir. Yaz mevsimi erginleri sonraları portakal veya kiremit rengine dönüşür. Sırtında, orta 
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kısma yakın olarak, siyah renkli ve irice iki benek bulunur (Şekil 16/a). Bu özellikleriyle kolaylıkla 

tanınırlar. Bu benekler çeşitli şekillerde olabilir. Vücut kılları oldukça belirgin olup, deri üzerinden 

diken gibi tek tek çıkarlar. Yumurtaları yuvarlak, açık sarı renkte ve saydamdır. Açılmasına yakın, 

parlak sarı yeşil bir renk alır. Yumurtadan yeni çıkan larvalar renksiz olup, üzerinde benek 

bulunmaz. Beslenmeye başladıktan sonra vücudun her iki yanında benekler belirir Bu tür, 

yapraklarda yoğun ağ örer. 

İki noktalı kırmızı örümcek, kışı döllenmiş ergin dişi halinde, ağaçların gövdelerindeki kabukların 

altında, çatlak ve yarıklarda, yere dökülmüş yaprakların ve otların altında uyuşuk olarak geçirir. 

Kışlayan erginler mart ayının ilk haftasından itibaren kışladığı yerleri terk ederek, yapraklarda 

beslenmeye başlar. Ergin dişiler, beslendikleri yaprakların alt yüzüne, 100-200 kadar yumurta 

bırakırlar. Bu zararlı, yılda 10-21 döl verebilir. 

c) Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi Koch.) 

Ergin dişiler, yuvarlakça dolgun vücutlu ve koyu kırmızı renklidir. Sırtındaki kıllar, daire şeklinde 

ve beyaz renkli kabarcıklardan çıkar. Erkekler, pembemsi ve gri renklidir. Yumurtalar soğan 

biçiminde ve kiremit kırmızısı renktedir. Yumurtanın ucunda bir sap bulunur ve üzeri, aşağıya 

doğru ince çizgilerle dilimlere ayrılmıştır. Larvaları, parlak kırmızı renklidir. Bu tür, yapraklarda ağ 

yapmaz(Şekil 17). 

a) Biyolojik dönemleri; 

b) Yapraklardaki zararı. 

c) Avrupa kırmızı örümceği kışı, ağaçların dal ve dalcıklarında yumurta halinde geçirir. Nisan 

ayının başından itibaren yumurtadan çıkan larvalar, taze sürgünlere saldırırlar. Kışlayan 

yumurtaların açılması, normal olarak bir ay içerisinde tamamlanır. Yılda 8-9 döl verir. 

d) Kahverengi örümcek [Bryobia rubrioculus (Scheut.)] 

Erginlerin sırt kısmı düz ve karın kısmı şişkindir. Kırmızı, kahve ve yeşil karışımı renklidir. Sırtında 

enine, belirgin bir çizgi bulunur. Vücut kılları yelpaze şeklindedir. Ön bacakları, diğer bacaklarına 

göre çok uzundur. Larvalar yuvarlak yapılı ve kırmızı renklidir. Yumurtaları bilye şeklinde ve 

kırmızı renklidir(Şekil 18). Kış aylarında, dal çatlakları ve sürgün boğumlarında kümeler halinde 

bulunur. Bu türün erkekleri yoktur. Döllenmeden çoğalır. Yapraklarda ağ yapmaz. 

Kahverengi örümcek, kışı yumurta halinde, daha çok 1-2 yıllık dalların üzerindeki tomurcukların 

etrafında ve yaprak gözleri civarında geçirir. Yoğunluğun fazla olduğu ağaçlarda, kışlayan 

yumurtaların bulunduğu dallar pas renginde görünür. Yumurtalar hava koşullarına göre, mart sonu-

nisan başından itibaren açılmaya başlar. Yumurtadan çıkan larvalar yapraklar üzerinde beslenir. 

Erginler çoğunlukla dallar üzeride bulunur. Yılda 3-4 döl verir. 

d) Yassıakar [Cenopalpus pulcher (C.-F.)] 

Ergin dişilerde vücut oval ve yassıdır. Renkleri, kiremit kırmızısı veya daha koyudur. Yaz dişileri, 

açık kırmızı renkte ve siyah lekelidir. Kış dişileri ise daha koyu renklidir. Sırtında vücudunu enine 

ikiye ayıran bariz bir çizgi vardır. Sırtındaki kıllar kısa ve diken şeklindedir. Bacakları kısa, 

boğumları küttür. Erkeklerin vücudu ince ve karın kısmı uzundur. Rengi açık kırmızıdır. Kışın 

erkeklere rastlanmaz. Yumurtaları uzunca oval, ön tarafı basık fıçı şeklinde ve kiremit kırmızı 
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renktedir. 

 

Erginler diğer kırmızıörümcek türlerine göre çok yavaş hareket eder. Bu zararlı, yapraklarda çok az 

ağ örer. Yassı akar kışı döllenmiş dişi halinde, meyve ağaçlarının 2-3 yıllık dalları üzerindeki 

tomurcukların pulları arasında, odun ve meyve gözleri etrafında, sürgünlerin boğumlarında, 25-125 

adetlik kümeler halinde geçirir. Bu kümeler dallarda kırmızı bir leke gibi görülür. 

 

Kışı Yassı akardan başka, ince dallar üzerinde açıkta geçiren bir akar türü yoktur. Kışlayan dişiler 

nisan ayının ortasından itibaren yumurta bırakmaya başlar. Yumurtalarını dal üzerinde odun 

gözünün etrafına ve altına bırakırlar. Daha sonra yapraklara geçer ve alt yüzünde damarlar boyunca 

yumurta bırakır. Yumurtalar mayıs ayı sonu veya haziran ayının ilk haftasından itibaren açılmaya 

başlar. Yumurtadan çıkan larvalar yapraklarda beslenerek zarar yapar. Sonbaharda çiftleştikten 

sonra erkekleri ölür. Yapraklar dökülünce, ekim ayından itibaren dişiler dallara çekilmeye başlar. 

Yılda 4-5 döl verir. 

Kırmızıörümcekler ağaçların yapraklarında, özsuyunu emerek ve bitkiye zehirli madde salgılayarak 

zarar yaparlar. Zarar gören yapraklarda; önce beyaz, sonra sarı kahverengi lekeler meydana gelir. 

Daha sonra bu lekeler birleşerek, yaprağın kurumasına ve sonunda dökülmesine sebep olur. Şiddetli 

zarar gören yapraklar kurşun veya gümüş rengini alırlar. Ağaçlar zayıf kalır, meyve gözleri iyi 

gelişemez ve ertesi yıl verim azalır. Sürgünler pişkinleşmez ve kış donlarından zarar görür. 

Avrupa kırmızı örümceği ve Kahverengi örümcek, çiçeklerin çanak yapraklarını ve çiçek 

buketindeki taze yaprakları emerek sararmasına sebep olur(Şekil 17/b ve Şekil 18). Böyle ağaçlar, 

yanmış gibi bir görünüm alırlar. Yassıakar ilkbaharda tomurcuklarda emgi yaparak zarara neden 

olur. Çoğunlukla damarlar boyunca beslendiği için yapraklar damarları boyunca grimsi kırmızı bir 

görünüm alır. Gelecek yılın meyve gözleri normal teşekkül edemez. Dolayısıyla ağaçlar az meyve 

tutar. Tutan meyveler de renksiz ve kalitesiz olur. Meyve verimi yıldan yıla azalır. 

 

Kırmızıörümceklerin pek çok konukçusu bulunmaktadır. Bunlar kirazdan başka, elma, armut, ayva, 

şeftali, vişne, erik, kayısı, badem ve diğer meyve ağaçlarında zarar yaparlar. İki noktalı kırmızı 

örümcek, daha çok sebzelerde, diğer kültür bitkileri ve süs bitkilerinde zarar yapar. 

Doğal düşmanları 

Akarların pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Birçok predatör akar ve böcekler kırmızı 

örümceklerin yumurta, larva ve diğer dönemlerini yemek suretiyle, onları baskı altında 

tutabilmektedir. Kırmızı örümceklerin, Yurdumuzda tespit edilen önemli doğal düşmanları aşağıda 

verilmiştir: 

Predatör akarlar : 

• Typhlodromus pyri Scheuten (Acarina:Phytoseiidae) 

• Euseius finlandicus Oudemans (Acarina:Phytoseiidae) 

• Kampimodromus aberrans (Oudemans) (Acarina:Phytoseiidae) 

• Anthoseius recki (Wainstein)(Acarina:Phytoseiidae) 

• Typhlodromus spp. (Acarina:Phytoseiidae) 

• Amblyseius spp. (Acarina:Phytoseiidae) 

• Phytoseius spp. (Acarina:Phytoseiidae) 

• Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 
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 Predatör böcekler: 

• Chrysoperla carnea Sth. (Neur.:Crysopidae) 

• Stethorus punctillum Ws. (Col.:Coccinellidae) 

• Atractotomus mali (Het.:Miridae) 

 a)Kültürel önlemler 

Kışın veya erken ilkbaharda, ağaçların kökboğazı ve gövdelerindeki kavlamış olan kabuklar 

kaldırılarak, altında kışlayan akarların ölmesi sağ-lanmalıdır. Yere dökülen yapraklar toplanarak, 

bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bahçenin bakım işlemleri uygun olarak yapılmalıdır. 

 b) Biyolojik mücadele 

Akarların çok etkili doğal düşmanları bulunmaktadır. Yukarıda adı geçen doğal düşmanları 

korumak ve desteklemek suretiyle etkinlikleri artırılmalıdır. Bunun için, yararlılara zararsız veya az 

zararlı olan seçici ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlama zamanı, bunların en az zarar göreceği şekilde 

ayarlanmalıdır. Bu yararlılar, yoğun olarak bulunduğu bahçelerden toplanarak bulunmadığı veya az 

bulunduğu bahçelere bulaştırmak suretiyle biyolojik mücadelede kullanılmalıdır. 

Ayrıca, T.pyri , S.punctil-lum, Oriussp. ve S.longicornis gibi predatörler, insektaryum ve 

laboratuvarda kitle halinde üretilerek, kiraz bahçelerine salınmak suretiyle biyolojik mücadelede 

kullanılabilir. 

 c) Kimyasal mücadele 

Kırmızıörümceklere karşı kış mücadelesi önerilmemektedir. Ancak diğer zararlılara karşı kış 

mücadelesi yapıldığı taktirde bu mücadele, kışı yumurta halinde geçiren Avrupa kırmızıörümceği 

ve Kahverengi örümceğe de etkili olmaktadır. 

Akarların kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde 

belirleyebilmek için, bahçedeki kırmızı örümcek yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun 

saptanması gerekir. Bunun için kiraz bahçelerinde, Gözle inceleme yöntemi kırmızı örümcek 

sayımları yapılmalıdır. Bu amaçla, bahçeyi temsil edecek şekilde seçilen 10 ağaçtan koparılan 100 

yaprakta periyodik olarak sayım yapılmalıdır. Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 

adetin üzerinde kırmızı örümcek bulunması ve doğal düşmanların etkinliğinin çok düşük olması 

durumunda ilaçlama yapılabilir. 

Akarların mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları; 

Etkili madde adı ve oranı Formülasyon Tipi Doz (Preparat/100 lt su) 

Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar 

Kükürt, % 80 WP 400 g 

Bromopropylate, 500 g / l EC 100 ml 
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İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar 

Fenbutation oxide, 500 g / l SC 30 ml 

Dicofol, 195 g/l EC 150 ml 

Quinomethionate, %25 WP 40 g 

Cyhexatin, %25 WP 125 g 

Cyhexatin, 632 g / l FL 50 ml 

Tebufenapyrad, %20 WP 37.5 g 

Formothion, 336 g / l EC 150 ml 

PREDATÖRLER 

Yaprakbiti predatörü 

1. Coccinella septempunctata 

2. Hippodamia convergens 

Patates böceği predatörü 

1.  Coleomegilla maculata 

2. Lebia grandis (Yumurta) 

Turunçgil unlubiti predatörü 

1. Cryptolaemus montrouzieri 

Torbalı koşnil predatörü 

1. Rodolia cardinalis 

Akar predatörü 

1. Stethorus punctillum 

Diğerleri :  

* Calosoma scrotator- Özellikle lepidopter larvaları ile oburca beslenir 

* Chrysoperla (=Chrysopa) carnea- Yaprakbiti, kırmızı örümcek, thrips, beyaz sinek, böcek 

yumurtaları ve küçük lepidpoter ve diğer böcek larvaları ile beslenir 

* Episyrphus balteatus- ( Larvaları predatördür ) Yaprakbitleri,unlubitler, kabuklubitler ve 

lepidopter larvaları ile beslenirler 

* Orius spp.- Thrips, akar, böcek yumurtası,yaprakbiti ve küçük tırtıllarla beslenir 
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* Deraeocoris nebulosus- Beyaz sinek, yaprakbiti, koşnil ve psyllid predatörü 

* Geocoris spp.- Lepidopter yumurta ve larva ,beyaz sinek,akar ve yaprakbiti predatörü 

* Podisus maculiventris- Mısır kurdu ve Lahana kelebeği bazı lepidopter larvaları ve özellikle 

Patates böceği larvaları ile beslenir 

* Nabis spp.- Lepidopter larva ve yumurtaları kırmızı örümcekleri predatörüdür ( Geocoris spp. ve 

Orius spp. ile de beslenir) 

* Phytoseiulus persimilis- seralarda zararlı kırmızı örümceklere karşı çok yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır 

* Amblyseius mekanziei-biyolojik mücadelesinde önemli olan akar predatörlerdir 

* Typlodromus pyri- meyve bahçelerindeki kırmızı örümceklerin predatörü 
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FİTOPATOLOJİ 

1. Zeytin karakoşnili kabuklu biti fumajine neden olur. 

2. Bakla zınnı erginleri için kitlesel tuzaklamada mavi renkli legenler kullanılır.  

3. Bakteriyel Halka çürüklüğün en önemli yayılma kaynağı Tohumluk Yumrular’dır. 

4. Turunçgillerde depo çürüklüğüne sebeb olan fungal hastalık etmeni, Penicillium 

digitatum'dur. 

5. Sera domatesi yetiştiriciliğinde Botrytis cinerea (kurşuni küf) hastalıgına karşı kullanılan 

fungusitlere karşı dayanıklılık kazanmış izolatlara rastlanılmıştır. 

6. Ceviz yapraklarında kurumalara ve meyvelerinde koyu lekelere neden olan fungal hastalık 

etmeni Gnomonia leptostya’dır. 

7. Pyrenochaeta lycopersici domateste mantarımsı kök çürüklüğünü oluşturur. 

8. Bitki virus hastalıklarının böceklerle taşınmasında Hemiptera takımı en önemli böcektir.  

9. Bakteriyel Halka Çürüklüğü adını patates yumrularında iletim demetleri halkasında 

görülen sarımsı-krem renginde açık kahverengine dönüşen peynirimsi yapıdaki tipik 

görünümü alır.  

10. Kök boğazı uruna neden olan Agrobacterium tumefaciens bir bakteri hastalığıdır. 

11. Karpuzda bakteriyel meyve leke hastalığın en önemli şart hastalıksız tohum kullanmaktır. 

12. Turunçgil Dal Yanıklığı’na karşı kullunaılan ilaç Bordo Bulamacı’dır. 

13. Kabakgillerde Külleme hastalığı görülmektedir. 

14. ‘’Fide Yanıklığı’’ şeklinde belirtilerle ortaya çıkan hastalığa Fasulye Antraknozu’dur. 

15. Bitkiye yeşil rengi veren klorofilin oluşumundaki gerilme ya da klorofil elemanlarının 

zarar görmesiyle sararma şekli ortaya çıkan hastalık belirtisine Simptom denir. 

16. Hastalanmanın başlangıcından, ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü zamana kadar geçen 

süreye İnkübasyon denir. 

17. Bulaşıcı hastalıklardan bulaşmayı sağlayan organ İnokulum’dur  

18. Asma Mildiyösüne karşı kullanılan ilaç Bordo Bulamacı’dır. 

19. Tütün mildiyösüne karşı kullanılan ilaç Mancozeb’dir 

20. Soğan Mildiyösüne karşı kullanılan ilaç Mancozeb’dir 

21. Mısırda Kök, Koçan Ve Tane Çürüklükleri için yanlıştır. Hastalıklı tanelerde balık 

kokusuna benzer bir koku hissedilir. 

22. Bulaşıcı hastalıklardan bulaşmayı sağlayan organa İnokulum denir. 

23. Zeytin halkalıleke hastalığı açısından yanlıştır. Etmen toprakta kışlayan bir yara 

parazitidir. 

24. Tütün Mildiyösünde ile ilgili bazıları şunlardır; Etmen ilkbaharda rüzgar yardımıyla ilk 
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olarak fideleri enfekte eder, Yurdumuzun en yayıcı tütün hastalığıdır, Etmen kışı 

tütün bitkisikalıntılarında geçirir, Hastalık ilk belirtileri fide döneminde görülür. 

Ama Savaşımı ekonomik ve kolay yanlıştır. 

25. Yanıklık: Hastalık belirtisi necrosise girer. 

26. Ardıç bitkisinin ara-konukçusu Armut Memelipas’tır. 

27. Anadolu çiftçince ‘’ Kör’’ ya da ‘’ Karamuk’’ gibi adlarla tanınan tahıl hastalığı Buğday 

Sürme’dir. 

28. Bitkide enfeksiyondan sonra ksilemde oluşturulan yastık şeklindeki yapılara Tilloz adı 

verilir. 

29. Saçak kök hastalığına neden olan Agrobacterium rhizogenes önemli bir bakteri 

hastalığıdır. 

30. Acidovorax aveae subsp. Citrulli’nin neden olduğu bakteriyel meyve leke hastalığının tüm 

kabakgil (kabak, hıyar, kavun, karpuz) bitkilerin konulçusu olmasına rağmen, en büyük 

zararı karpuz ve kavunda meydana getirir. 

31. Karpuzda bakteriyel meyve leke hastalığına neden olan etmen Acidovorax avenae subsp. 

Citrulli’dir. 

32. Patateslerde tohumla geçen en önemli hastalık Antraknoz’dur. 

33. Biber bitkisinin kök boğazında yanıklığa sebep olan fungal hastalık etmeni Phytophthora 

capsici’dur. 

34. Kabuklu bitler (Koşniller), Fam. Diaspididae fumajine neden olurlar. 

35. Zeytin karakoşnilinin asalağı Scutellista cyanea’ dır. 

36. Bağlarda salkım güvesi (Lobesia botrana) mücadelesinde kullanılan biyopreparat 

Bacillus thuringiensis'tir 

37. Bitki virus hastalıkları mücadelesinde bakırlı preparatlar önerilmez. 

38. Yaprak bitleri ağaçlarda ve bitkilerde Fumajine’ye neden olur. 

39. Kırmızı örümcek; Bitki öz suyunu emer, Yaprakları kurutup dökmesine, Ağ 

oluşturmasına neden olur. Ama Fumajine’ye neden olmaz. 

40. Karpuz Fusarium (Çökme) Solgunluğu hastalığına karşı mucadelede en etkili yöntem 

Dayanıklı Anaç kullanılmaktır. 

41. Kültür bitkilerinde virus hastalıklarına karşı mücadelede ilaçlı mücadele başarılı olmaz. 

42. Buğdayda karapas hastalıgına karşı mücadelede tohum ilaçlaması yöntemi kullanılmaz. 

43. Buğdayda sürme ve rastık hastalıklarında tohum ilaçlaması yapılır. 

44. Buğdayda karapas hastalığına karşı yüzey ilaçlamasi, ara konukçunun imhasi, dayanıklı çeşit 

yetiştirmede kullanılır. 
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45. MEYVE HASTALIKLARI  

Meyvelerde Mantari Hastalıklar  

1. Karaleke   

2. Külleme  

3. Monilya (Mumya) 

4. Meyve Ağaçlarında Kök Çürüklüğü  

5. Meyve Ağaçlarında Beyaz Kök Çürüklüğü  

6. Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı  

7. Kayısılarda Yaprakdelen (Çil) Hastalığı  

8. Eriklerde Cep Hastalığı  

9. Cevizde Antraknoz Hastalığı  

10. Zeytin Halkalı Leke Hastalığı  

11. Turunçgillerde Uçkurutan Hastalığı  

12. Turunçgil Depo Çürüklükleri Hastalığı  

13. Antep Fıstıklarında Karazenk Hastalığı  

Meyvelerde Bakteriyel Hastalıklar  

1. Zeytin Dal Kanseri  

2. Kök Kanseri  

3. Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı  

4. Turunçgil Dal Yanıklığı Hastalığı  

5. Badem Dal Kanseri  

6. Kiraz Dal Yanıklığı  

Meyvelerde Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıklar 

1. Sert Çekirdeklilerde Sharka Virüs Hastalığı  

2. Kiraz Halkalı Leke Virüs Hastalığı  

3. Turunçgillerde Cüceleşme Viroid Hastalığı  

4. Turunçgillerde Taşlaşma Virüs Hastalığı  

5. Satsuma Cücelik Virüs Hastalığı  

6. Pfeffinger Virüs Hastalığı  

7. Elma Halkalı Leke Virüs Hastalığı 

46. Ülkemizde en çok görülen hastalık-konukçu ikilileri: Limon- Uçkurutan, Buğday-Sune, 

Ayçiçeği- Orobanj, Armut-Ateş Yanıklığı, Mısır-Koçan kurdu, Domates-Tuta absoluta, 

Nohut-Antraknoz, Pamuk-Beyaz Sinek, Zeytin -Zeytin Sineği, Elma-Elma iç kurdu, 
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Şekerpancarı-Cercospora 

47. Bitki virüs hastaliklarının yayılmasını bakteriler sağlamaz. 

48. Buğday Karapasının hastalığın ara konukçusu Berberis’dir 

49. Mısırda Kök, Koçan Ve Tane Çürüklükleri ilğili bazı şunlardır; 

✓ Etmen sap çürüklüne de neden olabilir. 

✓ Tohum ilaçlaması uygulanabilir. 

✓ Kökler düşük sıcaklık derecelerinde (12-16) çok duyarlıdır. 

✓ Çürüklük etmenleri ertesi yıla bulaşık tohum ve hastalıklı bitki artıklarıyla geçer. 

50. Sert çekirdekli meyvelerin en önemli virüs hastalığı Plum pox (şarka)'dır. 

51. Bitkileri hastalık etmenleri için uygun olmayan koşullarda sağlıklı olarak yetiştirmeye 

Kültürel önlem denir. 

52. Zeytin halkalıleke hastalığı açısında bazı özellikler şunlardır; 

✓ Etmenin gelişmesi için en uygun sıcaklık 16-20 derecedir. 

✓ Lekeler daha çok yaprağın üst yüzünde belirgindir. 

✓ Bazı yıllar büyük oranda yaprak dökümüne neden olur. 

✓ Etmen bir fungustur, kışı hastalıklı yapraklarda geçirir. 

53. Rhizomania virüsü Olpidium brassicae ile taşınır. 

54. Buğday sürmesini hastalığın özelliği değildir. Yapraklarda küçük yuvarlak lekelerin 

bulunması 

55. Buğday sürmesinin bazı özellikleri şunlardır; 

✓ Hasta başakların mavimsi renkte olması 

✓ Hasta tanelerin normalden daha küçük ve yuvarlak olması 

✓ Hasta başakçıkların dağınık yapıda olması 

✓ Sürmeli tanelerin içi siyah renkte sporlarla dolu olması 

56. Yanıklık nedenlerinde bazıları şunlardır; Havada bulunan zehirli gazlar (SO2), ilaçların 

fitotoksik etkisi, Bakteriyel veya fungal etmenler, Güneş ışınlarının etkisi. Ama Sık ve 

derin ekim yapılması nedeni değildir. 

57. Patateste kahverengi çürüklük etmeni Ralstonia solanacearum’un mücadelesi Karantina 

tedbirleri ve kültürel mücadele yöntemleri uygulanır. 

58. Cladosporium cucumerinum (Uyuz Hastalığı) sebzelerde solgunluğa sebep olmaz. 

59. Monilya (Mumya) Hastalığı: Meyve ağaçlarında kanser yarası oluşturur. 

60. Turunçgillerde depo çürüklüğüne karşı İmazalil etkili maddelerden hangisi 

kullanılır.  

61. Domates Mildiyösü hastalık belirtisi; Meyvelerde Kahverengi Çürüklüğü 
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62. Ayçiçeği Mildiyösü özelliğinden Yaprakların alt bölgesinde küf oluşması değildir. 

63. Ara konukçu ihtiyaç duyan Tahıl hastalıkların Buğday Karapası’dır. 

64. Bitkinin çeşitli kısımlarında gal oluşturan tahıl hastalığı Mısır Rastığı’dır. 

65. Patates uyuz hastalığın özelliği değildir. Hastalık etmeni fungus’tur. 

66. Bulaşıcı hastalık dönemleri: İnokulasyon, Enfeksiyon, Sporulasyon, Penetrasyon’dir 

Ama Transprasyon hastalık dönemi değildir. 

67. Hıyarda Köşeli Yaprak Lekesinin biyolojik özelliği Hem tohumda hem de bitki 

artıklarında kışlaması’dır. 

68. Patates uyuz hastalığı özellikler;  

✓ Hastalık etmeni alkali toprakları tercih eder. 

✓ Hastalık etmeni bir bakteridir. 

✓ Hastalığın yayılmasında sulama suyu önemlidir. 

✓ Yumrularda iç içe halkalı lekeler 

69. Patates sigil hastalığının patates bitkisindeki belirtileri; yumru, stolon ve kök boğazında 

karnabahar benzeri etli, pürüzlü urlardır. 

70. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık 

kök çürüklüğü hastalığıdır. 

71. ’’Siyah Damar Çürüklüğü’’ olaraka bilinen hastalık Lahana’da görülür. 

72. Tütün mildiyösü hastalıği belirtisidir. Yaprakların at yüzünde gri renkte küf örtüsü 

bulunur. 

73. Şeftalide görülen hastalık Monilya (Mumya)’dır. 

74. Tahıl Pas Hastalık Belirtisi; Tahıl bitkisinin tüm toprak üstü kısımlarında uzun, 

kabarık çizgi veya iğ şeklinde lekelerle ortaya çıkar. 

75. Meyve çürüklüğüne neden olan hastalık Monilya (Mumya)’dır. 

76. Elma ve Armut yapraklarında yuvarlak, kadifemsi görünüşte, siyah lekeler oluşturan 

hastalık Karaleke’dir. 

77. ERKEN EKİM YAPILMASI: Tahılda kök ve kökboğaz hastalıkları için uygun 

kültürel önlem değildir. 

78. Pamukta köşeli yaprak lekesi etmeni yıla geçişi Tohumla ve hastalıklı bitki 

artıklarıyla olur. 

79. Mısır Rastığı için Koruma Yöntemi: Üç ve dört yıllık ekim nöbeti uygulamak, Çok 

erken ve çok geç ekin yapmaktan kaçınılması, Böceklerle mücadele edilmesi, Bitkileri 

yaralayan faktörleri ortadan kaldırmak 

80. Soğanda en tanınmış hastalık mildiyö hastalığıdır. 
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81. Patlıcangillerde Erken Yaprak Yanıklığı: Lekeler alt yapraklardan başlar, daha çok 

damarlar arasında yerleşmiş iç içe halkalar şeklindedir. Fide döneminde çökerten ve 

kök çürüklüğüne neden olur. 

82. Kurşuni Küf; hem bağda görülür, hem de bir depo grülen bir hastalıktır. 

83. Monilya (Mumya) hastalığına karşı ikinci ilaçlama zamanı ve kullanımı;  

Çiçeklerin tümü açtığında: Captan, Thiram veya Benomyl 

84. Tütün mildiyö hastalığına ait en önemli özellik; Hasta fidenin yaprak altında kirli 

beyaz-gri renkte fungal örtünün olması 

85. Çökerten ve Boğaz Özürüne karşı püskürtme ilacı bordo bulamacı yapılır 

86. Patates Uyuz hastalığına karşı kullanılan tohum ilacı Mareb 80 yapılır. 

87. Fasulye Antraknozu hastalığı; Bitkinin bütün topraküstü kısımlarda belirtir. 

88. Bağlarda Kurşuni Küf’e karşı Bitertanol ilaç kullanlımaz. 

89. Asma mildiyösüne ait özelliklerinde biri Sonbaharda Dökülen Hastalıklı 

Yapraklarda Kışlanması’dır 

90. Bazı kaynaklarda ise Elma Karalekesine karşı ilk ilaçlama Çiçek Taç Yaprakların % 

70-80’i Düştüğü zaman yapılır. 

91. Buğday ve Arpa Açık Rastıkları için yapılan ilaçlardan bir Carboxin’dir. 

92. Siyah Damar Çürüklüğü olarak bilinen hastalık Turp bitkisinde bulunur. 

93. Şekerpancarı Yaprak Lekesine yazın bitkiden bitkiye bulaşma yolu Rüzgar, Böcek ve 

Sulama Suyu’dur. 

94. Külleme hastalıkları Besi ortamında gelişirler yanlıştır. 

95. Elmada kara leke karşı etkili maddelerden önerilen ve önerilmeyen 

Penconazole, Hexacanazole, Flusilazole önerilir. Hymaxazole önerilmez. 

96. Patates mildiyösüne karşı ilaçlamalardan bakırlı preparat kullanılır. 

97. Patates mildiyösünün bitkiden bitkiye bulaşması Yağmur ve Böceklerle yayılır. 

98. Tek yıllık bitki türlerinde çimlenmeden hemen sonra, fide döneminde, kök boğazda 

oluşan nekroza çökerten denir 

99. Taş çekirdekli meyve ağaçlarında yaprak delen hastalığı için ilk ve son ilaçlamalarda Bakırlı 

Preparatlar kullanılır. 

100. Bitki virüslerin oluşturduğu belirti tipleri: Bodurlaşma, Renk değişikliği, Şekil 

bozukluğu virüs sebeplidir. Çürüklük ise virüslerden kaynaklanmaz. 

101. Patateste Bakteriyel Halka Çürüklüğüne hastalığına neden olan bakteri Clavibacterium 

michiganensis subsp. sepedonicus’dir.  
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102. Kışı toprakta ve hastalıklı bitki artikları üzerinde klamidospor olarak geçiren, mısır bitkisinin 

toprak üstü aksamında; yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçeklerde gal adı verilen şişkinlik 

meydana getiren, kültürel önlem dışında kimyasal mücadelesi bulunmayan mısır fungal 

hastalığı Ustilago maydis (mısır rastığı)'dır. 

103. Turuncgillerde depo çürüklüğüne karşı imazalil etkili maddesi kullanılır. 

104. Ülkemizde Elma bahçelerinde Elma Kara Leke Hastalığı (Venturia ınaequalis) ve Elma 

Iç Kurdu (Cydia pomonnella) ana hastalık ve zararlı durumundadır. 

105. Şeftali’de Yaprak Kıvırcıklığı (Taphrina deformans) (Glok) karşı; Bakır kalsiyum sülfat 

kullanılmaz. 

106. Bitkilerin belirli hastalıklara hiç yakalanmamasına Bağışıklık denir. 

107. Toprağın malçlanması çilek bitkisinde hastalıklara karşı daha etkilidir. 

108. Pamukta solgunluk hastalığının en önemli etmeni Hastalık etmeni bir Toprak 

Patojenidir. 

109. Tohum İlaçlamasını Yapılması: Mısır Rastığı için uygun bir bitki koruma yöntemi 

değildir. 

110. Yaprak kıvırcıklıgı (Taphrina deformans) hastalıgı Şeftali’de zarar yapar. 

111. Tahıl Pas Hastalığı: Tahıl hastalığın biyolojisinde yazlık ve kışlık spor dönemleri vardır. 

112. Mısırda, mısırkurdu ve mısır koçankurdun ilaçlanmaya başlaması ilk yumurta paketleri 

görüldüğünde yapılır.  

113. Tahıllarda pas hastalıklarına karşı en etkin mücadele yöntemi, dayanıklı çeşit 

kullanılmasıdır. 

114. Tahıl pas hastalığı bitkiye oluşturduğu zararlanma şekil; Aşırı su kaybı nedeniyle cılız 

tane oluşumuna ve verim düşüklüğüne neden olur.  

115. Buğdayda sürme hastalığına karşı tohum ilaçlaması yapılır. Buğday sarı pası, buğday 

küllemesi ve septoria yaprak lekesi hastalıklarında tohum ilaçlaması yapılmaz. 

116. Bazı hastalık etmenlerinin ve parazit bitkilerin bulaşık olmayan alanlara girmesini 

önlemek amacıyla yasal önleme karantina denir. 

117. Bağlarda Kav Hastalığında kimyasal mücadele yoktur. 

118. Hastalık miktarı hastalığın üçgen alanını tescil eder. 

119. Salkım Güvesinin fazla olduğu yıllarda asmada en çok Kurşuni küf hastalığı görülür. 

120. Turunçgilde uçkurutana karşı kullanılan ilaç Benomyl ve Bakırlı Preparatlar kullanılır. 

121. Nohutta Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3 - 4 saat önce nohut tohumları bir saat 

süre ile su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak 

havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir. 
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122. Şeftali Yaprak Delen hastalığına karşı 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden 

hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan hemen önce, 

3.ilaçlama meyve kılıftan sıyrılırken yapılmalıdır. 

123. Elma ve Armut Karaleke hastalığına karşı çiçek gözleri kabardığı zaman ilk ilaçlama, 

pembe gonca (elma), beyaz rozet (armut) devresi ikinci ilaçlama, çiçek taç 

yapraklarının % 70 - 80’i döküldüğünde üçüncü ilaçlama yapılır ve hava şartlarına göre 

10 günlük aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. 

124. Erik Cep hastalığında 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek 

taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır. 

125. Bitkilerde hastalığa yol açan abiotik etmenlerledir. Toprağın fazla alkali olması için 

önemli bir sorun yaratmaz. 

126. Virüsler çekirdek bitki organellerinde kendini eşlerler. 

127. Virüs içerisinde ya DNA ya da RNA vardır. 

128. Buğdayda sürme ve rastık hastalıklarında Tohum İlaçlaması yapılır.  

129. Pas hastalıklarında tohum ilaçlama yapılmaz. Pas hastalıklarında dayanıklı tohum 

çeşitleri kullanılır. 

130. Virüsler bitkiye Yaralar Yolu ile girer 

131. Kültür bitkileri ve yabani bitkileri etkileyen bulaşıcı hastalığa nedeni 

Mikroorganizmalar’dır. 

132. Bitkilerde görülen geriye dönüşü olmayan sürekli solgunluğun nedeni Patojen 

enfeksiyonu’dur. 

133. Uyuz ve gal oluşumuna sebep olan patojenler Fungus veya Bakteriler’dir 

134. Ralstnia solanacearum’un neden olduğu bakteriyel solgunlukta, etmen tarafından 

üretilen Pektinaz enzimi hastalık gelişimini etkili olmaktadır. 

135. Biotik hastalık nedeni Parazitik bitkiler’dir 

136. Virüsler: Yalnız konukçu dokusu içinde onun enerjisini kullanarak replike olurlar. 

137. Virüsların her bir bireyine Virion adı verilmektedir 

138. Pas hastalıklarının yayılma yollarından biris Rüzgâr’dır 

139. Lekeler ait yapraklardan başlar, daha çok damarlar arasından yerleşmiş iç içe halkalar 

şeklindedir. Fide döneminde çökerten ve kök çürüklüğüne neden olan belirti 

Patlıcangillerde erken yaprak yanıklığı’dır. 

140. Parazit bitkilerin beslenmesi bakımındaki organizmalar funguslar birbirine benzerdir 

141. Fizyolojik Solgunluğun en önemli etmeni Aşırı Kuraklık’tır. 
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142. Elma Küllemesi ilaçlama zamanları: 1.İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 2. 

İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 60 – 70’i döküldüğü dönemde, 3. ve diğer ilaçlamalar 

Mayıs ayı sonuna kadar birer hafta, Haziran ayının üçüncü haftasının sonuna kadar 10’ar 

gün ara ile diğer ilaçlamalar yapılmalıdır. 

143. Toprakta Azotun az olması bitkilerde sürgün ve yaprak oluşumu (vejetatif gelişme) 

geriler. 

144. Mikoplazma’lar genellikle bitkinin Floem Kısmında bulunur. 

145. Eksikliğinde genel solgunluk ve yaprak yanıklığına neden olan besin elementi 

potasyum’dur. 

146. Toprakta su bulunmasına rağmen bitkilerin bu sudan faydalanmaması sunucu ortaya 

çıkan kuraklığa fizyolojik kuraklık denir. 

147. Bakterilerle virüsler arasında bir köprü oluşturan riketziyalar böceklerle zorunlu olarak 

asalak yaşarlar. 

148. Asmada Ölükol (Srgün Kuruması) hastalığın etmenine ait özelliktir. Etmen Omçanın 

Çubuklarında Spor Yuvalan İçinde Kışlar. 

149. Kayısılarda, Yaprakdelen (Çil) hastalığına karşı ilk ilaçlama; Sonbaharda Yaprak 

Dökümünde Sonra yapılır. 

150. Çökerteni hastalığın artıcı faktör: Bitkiye tek taraflı azotlu gübre verilmesidir, Ekim 

nöbeti uygulanmaması. 

151. Külleme hastalığının mücadelesinde Fenoloji özelliği göz önüne alınmaktadır 

152. Üzüm meyvelerinde çekirdekleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık külleme 

(Uncinula necator) hastalığıdır. 

153. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık 

kök çürüklüğü hastalığıdır. 

154. Külleme hastalığının mücadelesinde Fenoloji özelliği göz önüne alınmaktadır 

155. Üzüm meyvelerinde çekirdekleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık külleme 

(Uncinula necator) hastalığıdır. 

156. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık 

kök çürüklüğü hastalığıdır. 

157. Külleme hastalığının mücadelesinde Fenoloji özelliği göz önüne alınmaktadır 

158. Üzüm meyvelerinde çekirdekleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık külleme 

(Uncinula necator) hastalığıdır. 
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159. Elma yapraklarının her iki yüzeyinde ilk önce koyu zeytini yeşil, daha sonra kahverengi 

nekrotik lekelerin oluşması, meyvelerde ise koyu, siyaha yakın lekelerin meydana gelmesi 

ve bu lekelerin sertleşip çatlaması Elma Karaleke (Venturia inequalis) hastalığının 

belirtisidir. 

160. Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında en önemli böcek familyası 

Aphididae'dir. 

161. Ülkemizde görülen hastalık-konukçu ikilileri (En yaygın görülen) Armut - Ateş yanıklığı, 

limon - Uç kurutan, nohut - antraknoz 

162. Elmanın ana zararlısı olan Elma İç Kurduna karşı mücadelede Biyoteknik ve Biyolojik 

Yöntemler kapsamında uygulanır ve uygulanmaz?  

*Cinsel çekici tuzakların kullanımı uygulanır. 

*Şaşırtma tekniğinin uygulanması uygulanır. 

*Yumurta paratizoitlerinin kullanımı uygulanır. 

**Ağaçların gövdelerine oluklu mukavvadan tuzak bantlarının sarılması uygulanmaz. 

163. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında (elma, armut, ayva vb.) zarar yapan bakteriyel 

hastalık Ateş yanıklığı hastalığı (Erwinia amylovora)’dır. 

164. Bakteriyel hastalıkların uzaklara taşınmasında en önemli faktörler; Tohum ve Fideler gibi 

üretimlerdir. 

165. Domates ve Patateste mildiyö hastalığının ortaya çıkmasında çevresel koşullar önemlidir. 

Nem, Sıcaklık, Yaprak ıslaklığı 

166. Bağlarda Mildiyö hastalığına karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri uygulanır. 

167. Monilia laxa (Monilya=Mumya hastalığı) hastalık etmeni ile en az sayıda ilaçlama ile 

mücadele edilir. 

168. Kükürtlü bitki koruma ürünleri daha çok külleme hastalıklarının mücadelesinde 

kullanılır. 

169. Bakteriyel hastalık etmenleri tarafında oluşan simptom tipdir ve değildir; Çürüklük, Doku 

anormalığı, Solğunluk bakteriyel hastalıktır. Mozaik belirtisi Virüslere ait bir hastalıktır. 

170. Üzüm meyvelerinde çekirdek evleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık 

Külleme’dir. 

171. Turunçgil meyvelerinde hasat sonrası Phoma tracheiphila (Uçkurutan) fungal hastalık 

etmeni değildir. 

172. Elma kara leke hastalığının mücadelesinde İnokulum yoğunluğu özelliklerden hangisi 

göz önüne alınmaz. 

173. Bitki hastalıklarında Elma Karalekesi toprak işleme önerilir. 
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174. Elmada saçak köklülüğe hastalığına neden olan Rhizobium rhizogenes patojenidir. 

175. Elma Karalekesine karşı ilk ilaçlama Çiçek Gözleri Kabardığı zaman yapılır.  

176. Ülkemizde Şekerpancarında kimyasal mücadele uygulanan en önemli hastalık Cercospora 

yaprak lekesidir 

177. Hemiptera takımı erginleri ceşitli virüs hastalıkları taşıyıcısıdır. 

178. Bitki virus hastalıkları ile mücadelede en etkili yöntem sertifikalı fide, fidan ve tohum 

kullanmaktır. 

179. Meyve ağaçlarındaki paraziter kök çürüklüklerine karşı Bakır Sülfat (Göztaşı) 

kullanılır. 

180. Ayçiçeği mildiyösüne karşı en etkili savaşım yöntemi Tohum ilaçlamasıdır. 

181. Ayçiçeği mildiyösü hastalığı belirtisi Bitkilerde rozetleşme ve erken tabla 

oluşumu’dur. 

182. Sert çekirdekli meyve ağaçlarında fungal hastalıklara karşı kış mücadelesinde Bordo 

Bulamacı kullanılır. 

183. BAĞLARDA ÖLÜ KOL (Phomopsis viticola) 

Genellikle sürgün, salkım sapları ve yaprak saplarında belirtiler görülür. İlk olarak siyah 

küçük lekeler şeklinde görülür ve zamanla bu lekeler belirginleşerek kabukta çatlamalara 

neden olur. Kışın sürgünler beyazlaşır ve siyah noktacıklar daha belirgin hale gelir. 

184. KABAKGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI  (Erysiphe cichoracearum) 

Hastalık bitkilerin özellikle yaşlı yapraklarında görülür. Zamanla yeni oluşan yapraklara da 

geçer. Genellikle konukçularda önce yaprağın üst yüzeyinde parça parça nispeten yuvarlak 

lekeler belirip sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini, yaprak sapını ve 

gövdeyi kaplar. Önceleri beyaz renkte toz tabakası gibi görünen miseller zaman ilerledikçe 

esmerleşir. Yapraklar kuruyup dökülür ve bitkide gelişme durur. Bu şekilde ürün kaybına 

neden olur. Meyve tatsızlaşır. Hastalık bütün bölgelerde yaygın olarak görülür. 

185. SEBZE FİDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (ÇÖKERTEN) HASTALIKLARI;  

Alternaria spp., Fusarium spp., Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., 

Sclerotinia spp. Ancak Türkiye’de en çok Fusarium Kök Çürüklüğü görülmektedir. 

Alternaria spp. : Hastalık bitki artıkları ile veya Tohumla bir yıldan diğer yıla 

taşınmaktadır. 

Fusarium spp. : Eşeyli sporu ascospordur. Toprak orjinali bir fungus olup, toprak veya 

tohumla bir yıldan diğer yıla taşınmaktadır. 

Pythium spp. : Eşeyli sporu oospordur. Toprak orjinali olup, fide köklerine arız olan 

spesifik bir hastalık etmenidir. Bitki artıklarından kışlar. 
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Phytophthora spp. : Fungus kış dönemini oospor olarak veya çürümüş fidelerde misel 

olarak geçirir. 

Rhizoctonia spp. : Eşeyli döneminde basidiospor oluşumu görülür. Toprakta saprofit 

olarak veya bitki artıklarında bulunur. Hastalık etmeni yıldan diğer yıla tohum üzerinde 

taşınmaktadır. 

Sclerotinia spp. :Eşeyli sporu ascospordur. Toprak yolu ile bir yıldan diğer yıla taşınır. 

Kök Çürüklüğünün Kürltürel Önlemler. 

Hastalığın görüldüğü fidelikleri toprağı değiştirilmeli 

Tohum ekiminin sık yapılmaması 

Hastalıklı fideler ayıklanmalı 

Fidelkler uygun hava koşullarında açılıp, sık sık havalandırılmalıdır. 

Fazla sulamadan kaçınılmalı 

Gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli 

Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı 

Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgarları tutmayan yerlerde kurulmalı 

186. MARUL MİLDİYÖSÜ 

Bremia lactucae Repel 

Serin ve nemli dönemlerde şiddetli hale geçmektedir. 

Simptom: Yapraklarda sarı lekeler halinde ortaya çıkmakta zaman bu lekeler nekrotik bir 

hal alır. Nekrotik hal almadan önce nemli dönemlerde alt yüzeyde fungal örtü görülür. 

Lekeler genellikle damarlar tarafından sınırlandırıldığından lekeler köşelidir. 

Etmen Özelliği: Ölü dokularda kalın duvarlı oosporları oluşturmaktadır. 

Hayat Devri: Kışı bitki artıklarında oospor olarak geçirir. 

187. LAHANA MİLDİYÖSÜ 

Peronospor brassicae Cacum 

Serin ve nemli şartları sever. 

Simptom: hastalık fide döneminde itibaren görülür. Yapraklarda sararma şeklinde ortaya 

çıkar ve yaprakları tamamen kuruyabilir. 

Etmen Özelliği: İkiye (Sporangioforlar dikotom) dallamıştır uçlarında limon şeklinde 

sporangiumlar oluşur. Kışlama sporu oospordur. 

Hayat Devri: Kışı oospor olarak bitki artıklarında geçirir. 
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188. LAHANA KÖK UR HASTALIĞI 

Plasmodiophora brassicae 

Lahana ve diğer Crucifera bitkilerinde görülen bir hastlıktır. 

Etmen Özelliği: Dinlenme sporlarının her biri çimlendiği zaman zoospor haline gelir. 

Hayat Devri: Kışı toprakta hastalıklı köklerde dinlenme sporu olarak geçirir. Kışlık 

sporlar 7 sene canlılığını koruyabilmektedir. 

Kürltürel Önlem: Sağlıklı fide yetiştirmek, drenaj, hastalıklı bitki varsa yakılıp göülmeli, 

münavebe’dir. 

 

189. SOĞAN MİLDİYÖSÜ 

Peronospora destructor Berc. 

Çiğ olayının fazla görüldüğü bölgelerde hastalık çok şiddetli görülür. 

Simptom: Yaprakların orta veya dip kısımlarına yakın orta kısımları beyaz, kenarları ise 

menekşe renginde oval lekeler olarak ortaya çıkar. 

Etmen Özelliği: İkiye (Sporangioforlar dikotom) dallamıştır uçlarında limon şeklinde 

sporangiumlar oluşur. Kışlama sporu oospordur. 

Hayat Devri: patojen bir yıldan diğer yıla çeşitli yollarda geçer. Bitki artıklarında oospor 

veya misel olarak, Arpacık soğandan veya kuru soğandan misel olrak, Bulaşık tohumlarda 

oospor olarak bir yıldan diğer yıla intikal etmektedir. Hastalığınn tohumla yayılmasının 

fazla bir önemi yoktur. En yaygın olarak enfekteli arpacıklarla yıyılır.  

190. BUĞDAY VE ARPA AÇIK RASTIK HASTALIĞI 

Ustilago tritici, Ustilago nuda 

Simptom: Hastalık, sağlıklı bir bitkiler çiçeklenme döneminde iken görülmektedir. 

Hastalıklı bitkilerin başak ekseni etrafı tamamen siyah fungal sporlarla kaplanmaktadır. 

Ayrıca hastalıklı bitkilerin boyu sağlıklı olanlara göre daha kısadır. 

Hayat Devri: Kışı tohum embriyosunda dormant misel olarak geçirir. 

 

191. HIYARLARDA YALANCI MİLDİYÖ 

Pseudoperonospora cubensis Berkeley and Curtes 

Hıyar yanında kavun ve su kabağında da hastalık oluşturmaktadır. 

Simptom: Hıyar yapraklarında sarımtırak lekeler oluşturur. Bu lekeler daha sonra 

kahverengi rnge dönüşüp, nekrotik bir hal alır. Şiddetli enfeksiyonlarda yapraklar sararıp, 

kuruyup dökülebilmektedir. 

Hayat Devri: Kışı bitki artıklarında oospor olarak geçirir.   
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192. PATATES MİLDÖYÜSÜ 

Phytophthora infestans Mont de Bary. 

Hem tarla hem de depo şartlarında görülen hastalıktır. En önemli zararını patateste 

yapmakla birlikte bazı yıllar uygun iklim koşullarında domateslerde de önemli ürün 

kaybına neden olmaktadır. Aynı zamanda Solanaceae familyasına ait yabani ve diğer 

kültür bitkilerini de enfekte edebilir. 

Simptom: Toprak üstü aksamında, yapraklarda kenardan itibaren gelişen sarımtırak bir 

leke halinde görülmeye başlar ve yaprağın lekeli kısmı ile sağlıklı kısmı arasında kesin bir 

sınır yoktur. Toprak altı aksamında ise, yumru üzerinde kurşuni hafif çökük bant şeklinde 

lekeler bulunur. Yumru kesilince lekelerın olduğu kısımların alt kısmında içeriye doğru 

ilerleyen açık kahverengi lekelerin bulunduğu görülür. 

Hayat Devri: Patojen kışı dopada veya tarlada kalan enfekteli yumrulardan misel halinde 

geçirmektedir.   

 

193. DOMATES MİLDİYÖSÜ 

Phytophthora infestans Mont de Bary. 

Hastalığı oluşturan etmen patates mildiyosu etmeni ile aynı olmasına karşın, domates ve 

patatesteki ırklar farklıdır. 

Simptom: Yapraklarda başlanğıçta küçük, yuvarlak sarı renkli lekeler oluşturmakta, 

takiben kahverengine dönüşmektedirler. Genellikle meyve kızarınca bu lekelerin sınırları 

yeşil hale ile kaplamakta ve kırmızı dokudan ayrılabilmektedir. 

Hayat Devri: Kışı oospor bitki artıklarında geçirir. 

KÜLTÜREL MÜCADELE 

Hastalıklı bitki artıkları ve meyveleri tarladan uzaklaştırarak yok etmek 

Domates tarımı sabah ve akşam çiğ tutmayan güneş bakan tarlalarda yapılmalıdır. 

Hastalığın her yıl epidemi oluşturduğu yörelerde ise sırık domatesciliği yapılmalı, sıralar 

hakim rüzgar yönünde olmalıdır. 

 

194. BİBERLERDE KÖK BOĞAZ YANIKLIĞI 

Phytophthora capsici Leon 

Biber haricinde diğer konukçuları domates, kavun, karpuz, kabak, lahana, soya fasulyesi, 

çeltik, marul, bezelye, havuç, hıyar gibi kültür bitkileri ile Amaranhtus retroflexus (Horoz 

ibiği), Solanum nigrum, Solanum dulcamara (Köpek üzümü)gibi yabancı otlardır. 
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Simptom: Biberlerde hastalık özellikle kök ve kök boğazında ve yanıklık yapmaktadır. 

Toprak üstü aksamında, solgunluk olarak kendini gösterir ve bu tip bitkilerin kök boğazına 

bakılacak olursa burada kahverengi ve siyah bir çürüme görülür. Yapraklarda ise yuvarlak, 

sulu lekeler oluşur. Havalar ısınınca meyvede lekeli kısımlarda renk beyazlaşır ve güneş 

yanıklığına benzer. 

Hayat Devri: Patojen kışı bitki artıklarında soğuk yörelerde oospor, ılıman yörelerde misel 

halinde geçirmektedir. 

 

195. BEYAZ PAS HASTALIĞI  

Albugo candida 

Turp, lahana, şalgam, karnabahar, hardal semiz otu ve ıspanak gibi Cruciferae familyası 

bitkilerinde görülen bir hastalıktır. Bitkinin kökleri hariçv her yerinde simptom oluşturur. 

Simptom: Bitkinin başta yaprakları olmak üzere tüm toprak üstü aksamlarında beyaz 

renkli, tozlumsu spor yatakları (sorus) oluşur. 

Hayat Devri: Kışı bitki artıklarında oospor olarak geçirir. Ayrıca misel olarak da ılıman 

yörelerde kışı geçirir. Bitki artıklarının imha edilmesi. 

196. SOĞAN SÜRMESİ HASTALIĞI 

Urocyctis cepulae Firt. 

Memleketimizde soğanlarda tahripkar bir hastalıktır. Konukçuları Allium cinsinden 

bitkilerdir. 

Simptom: Hastalık yapraklarda gri renkli, 1-2 cm uzunlukta şişkinlikler halinde kendin 

gösterir. Bu şişkinlikler koyu kahve-siyah renkli sürme sporları ile doludur. Hastalıklı 

yapraklar yırtıldığı kısımdan kıvrılır ve bükülür. 

Hayat Devri: hastalık bitkilerden toprağa düşen teliosporlar kışı geçirir. Genç bitkilerde 

enfeksiyon soğan sürgün boğazından veya yapraktan olur. Sporlar rüzgar, insan, hayvan, 

kuş, böcek, yağmur, su, alet ve edevatlarla taşınabilir. 

197. FASULYE PASI HASTALIĞI 

Uromyces appendiculatus 

Fasulye dışındaki konukçuları börülce, lima fasulyesi ve bazı Phaseolus türleridir. 

Simptom: hastalık belirtileri gövdede, yapraklarda ve meyve üzerinde görülür. Yaprak ve 

meyve küçük püstüller halinde bulunur ve mevsim sonu doğru bu püstüllerin rengi 

koyulaşır. 

Hayat Devri: bitki artıklarında telliospor olarak kışlar. Yaz enfeksiyonları ürediosporlar 

tarafından gerçekleşir. 
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198. FASULYE ANTRAKNOZU HASTALIĞI 

Colletotrichum lindemuthianum 

Simptom: fasulyeler fide devresinde iken kotiledon yaprakları üzerinde ve aynı zamanda 

hipokotil üzerinde koyu kahve renkte çökük lekeler ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş yapraklar 

üzerinde ise daha çok köşeli bir şekilde olan koyu kahve renkte lekeler görülür. Fasulyenin 

meyve ve tohumları üzerinde önceleri açık sarı daha sonra kahve renkte olan yuvarlak 

şekildeki çökük lekeler görülür. 

Hayat Devri: Bu patojen genellikle misel formunda tohumların testası veya tarladaki bitki 

artıklarında kışı geçirir. 

 

199. ARPA KAPALI RASTIK HASTALIĞI 

Ustilago hordei 

Simptom: Başak olum döneminde hastalık belirtileri görülür. Hastalık başakları siyah 

renkte ve daneler tamamen siyah sporlarla dolu olarak başak ekseni üzerine dizilmiş olarak 

bulunurlar. Bu spor kümelerini çevreleyen dayanıklı bir zar bulunmaktır. Arpa başağında 

kılçıklar da mevcuttur. Ancak sporların dayanıklı zar içinden dışarıya dağılmaları hasat 

veya harman esnasındaki uygulamalar sırasında gerçekleşmektedir.  

Hayat Devri: hasat ve harman esnasında dağılan dikaryotik teliosporlar tohum üzerine 

tutunarak veya toprakta kalarak bir sonraki yıla intikal ederler. 

 

200. YULAF TAÇLI PAS HASTALIĞI 

Puccinia coronate 

İsminde de anlaşılmaktadır ki yulaflarda çok bulunan bir hastalıktır. 

Simptom: Yaprak ayalarında veya kın kısmında önce renkli ürediospor halinde görülmekte, 

bu ürediospor yatakları genellikle oval veya yuvarlak olup epidemisi yırtmış ve dışarı çıkmış 

vaziyettedir. 

Hayat Devri: Ara konukçusu Rhamnus spp. (çerçi bitkisi) dir. 

 MISIR RASTIK HASTALIĞI 

Ustilago maydis 

Hastalık genç bitkilerde çok şiddetli olarak seyreder. Tek konukçusu mısırdır. 

Simptom: Bitkinin sap, yaprak, koçan ve çiçeklerinde hastalık belirtileri görülmektedir. 

Bitkinin bu organları üzerinde beyazımtırak büyük torbalar halinde spor kütleleri 

oluşmaktadır. Bu torbalar tüm organlarda oluşmasına rağmen en çok sap ve koçanlarda 

görülür. 
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Hayat Devri: Patojen bir yıldan diğer yıla intikali spor torbalarının parçalanması sonucu 

tohumlara tutunan veya toprağa dökülen teliosporlarla oluşur. Bol humuslu ve fazla 

ahırgübressi verilmiş topraklarda hastalık daha çok görülür. Mısır bitkisinin 60 cm boya 

ulaşmasından sonra patojene karşı mukavemet kazandığı ileri sürülmektedir. 

 

201. BUĞDAY SÜRME HASTALIĞI 

Tilletia tritici, Tilletia laevis 

Hastalık, savaşım yapılmayan yerlerde her yıl görülür. Ülkemizde hastalık, karamuk, 

karadoğu, kör sürme adları ile de anılmaktadır. Hastalık hem verim hem de kaliteyi azaltır. 

Kışlığa göre yazlık buğdayda daha az zararlı olmaktadır. 

Simptom: Hastalıklı bitkiler genellikle sıhhatli olanlara göre birkaç santimetre kısadır, 

fakat başaklar çıkmadan hastalık kendini pek belli etmez. Esas belirtiler başak çıktıktan 

sonra ortaya çıkar. Başaktaki renk başlangıçta mavimtırak yeşil, daneler sağlıklı olanlara 

göre daha incedir. Başaklar olgunlaştığında daneler kirli gri renkte görülür. Başakların 

başak eksenine dizilişi gayri muntazamdır. 

Hayat Devri: Fungusun teliosporları tohum üzerine tutanarak veya toprakta kalma sureti 

ile bir vejetasyon döneminden diğerine geçmektedir. Patojen, bitkide hücreler arası 

gelişerek uç büyüme noktasına ve takiben başağa ulaşır. Başakta gelişmekte olan tohum 

içine girmekte ve tohumun perikarp dokusu hariç iç kısmını sekonder hifler işgal eder. 

Hasat veya harman esnasında dağılan sporlar sağlıklı tohumlara bulaşır ve toprağa düşer. 

Bu hastalığın en önemli mücadelesi kuru tohum ilaçlamasıdır. Tarlada oran ne olursa olsun 

mutlaka ilaçlama yapılmalıdır. 

 

202. CÜCE SÜRME HASTALIĞI 

Tilletia contraversa  

Özellikle kışlık buğdaylarda bu hastalık görülmektedir. Hastalık buğdaydan başka 

çavdarda da saptanmaktadır. 

Simptom: Hastalığın tipik belirtisi hastalıklı buğday bitkilerinin sağlıklı olanlara göre 

boylarının 1/3 oranında kısa olmasıdır. Hastalığın ismi bu nedenle cüce sürmedir. Ayrıca 

çok fazla kardeşlenme göze çarpar başaklardaki kör danelerin şekli adi sürmeli danelere 

göre daha yuvarla, ufak ve serttir. 

Hayat Devri: Tohum üzerinde değil toprakta bulunur. Toprağın teliosporlar halinde 2 ile 8 

yıl arasında toprakta canlılığını koruyabilir. Sporların çimlenebilmek için mutlak suretle 

güneş ışığına gerek duyar. 
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203. KARAPAS HASTALIĞI 

Puccinia graminis tritici 

Ülkemizde bu hastalığa ‘’kınacık’’ adı da verilmektedir. Diğer pas hastalıkları içinde en 

önemli olanıdır. Bu bakımdan büyük ekonomik öneme sahiptir. 

Simptom: Hastalık zararını hububat danelerinde gösterir. Böyle bitkilerden alınan daneler 

cılız ve buruşuk görünüştedir. Hastalığın asıl belirtisi yapraklarda görülür. Etmen farklı iki 

konukçuda hayat devrini tamamlar. Ana konukçusu olan hububat (buğday, arpa, çavdar v.) 

ve ara konukçu olan Berberis türlerinde (en hassası B. Vulgaris) simptom oluşturmaktadır. 

Hububatta hastalık belirtileri yaprak, sap ve bazen de başakta görülür. Bunlar üzerinde 

önce açık sarı sonra portakal rengi uzunumsu lekeler görülür. Berberis bitkinde ise 

simptomlar sarı portakal renkli noktalar halinde yapraklarda baen genç dal ve meyveler de 

görülür. 

Hayat Devri: bu fungus genellikle kuzey yörelerde ve soğuk bölgelerde topraktaki bitki 

artıklarında teliospor olarak kışı geçirr. Kışı geçirdikten sonra teliosporlar ilkbaharda 

çimlenir. Çimlenmesi için soğuklanmaya ihtiyaç duyar. Zarar bitkinin enfekte olduğu 

döneme göre değişir ve genelikle çiçeklenme ve çiçeklenme öncesi oluşan ağır 

enfeksiyonlar büyük kayıplara neden olmaktadır. Ülkemizde pas epidemilerinin 

oluşmasında en büyük faktör yağmurdur. 

 

204. ARPA YARI AÇIK RASTIK HASTALIĞI 

Ustilago nigra 

Açık ve kapalı rastığa göre daha az görülen bir hastalıktır. 

Simtom: Sağlıklı bitkilerin çiçeklenme döneminde, ancak açık rastığa göre 10-12 gün daha 

geç ortaya çıkmaktadır. 

Hayat Devri: dağılan sporlar sağlıklı bitkilerde tohum taslağına gelir ve ekim dönemine 

kadar sağlıklı bitkilerden oluşan tohum üzerine bulaşık tohum veya kavuzun altında spor 

veya misel olarak bir sonraki yıla ulaşır. 

 

205. SARI PAS HASTALIĞI 

Puccinia striiformis 

Ülkemizde 1. Derecede önemli olan pas hastalığı kara pas olup, sonra sarı pas takip eder. 

Sarı pas daha serin ve nemli iklimlerde görülmektedir. Buğday, arpa ve çavdarda görülür. 

Simptom:  Kara pas belirtileri gibi fazla göze çarpmaz. Sarı pasın ürediospor devresi 

yapraklarda damarlara paralel makine dikişi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
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Hayat Devri: ilk enfeksiyonlar kendi çevresinde veya çok uzaktan gelen ürediospor 

tarafından gerçekleştirilir. Patojen kışı uygun iklimlerde ürediospor ve misel halinde geçer 

hastalık yaz ve kış konukçu üzerinde hayatını devam ettimektedir. Çünkü ara konukçusu 

yoktur. 

 

206. KAHVERENGI PAS HASTALIĞI 

Puccunia recondite tritici  

Asıl konukçusu buğday olup arpa ve çavdarda da hastalık oluşturmaktadır. 

Simptom: Hastalık belirtisi yaprak ayası ve yaprak kınında görülür.Bazen bu pasta bir esas 

pustule etrafında çepeçevre bir veya iki daire halinde daha küçük pustule oluşur ki bu belirti 

özellikle kahverengi pasın tanımında önemlidir. 

Hayat Devresi: Etmen kışı ılman geçen yerlerde üridiospor halinde güzlük ekinlerde ve yaz 

ortasında taze yaprak veren yabani Graminea’lerda geçirir. Rüzgarla yayılım olmaktadır. 

 

207. HUBUBAT KÜLLENMESI 

Erysiphe graminis 

Hububat hastalıkları içinde paslardan sonra ikinci sırayı alan önemli bir hastalıktır. 

Konukçuları buğday, arpa, çavdar, yulaf, Bromus türleri, Poa türleri, ve birde çok yabani 

graminealerdir. Patojenin konukçulara gore farklı formları bulunmaktadır.bitki yapraklarında 

fotosentetik sakayı azaltması, houstoriumlarıyla bitkinin gıdasına ortak olması ve sonuçta 

bitkide su kaybına artışı, solunumun şeklinde bir hastalık tablosu oluşturmaktadır. 

Simptom : yaprakların üst kısmında bazen sapa kadar beyaz gri tozlumsu fungal bir örtü ve 

genellikle yaz ortalarında itibaren  bir fungal örtü içinde siyah nokta halinde  

cleistotheciumlar görülebilir. Yapraklarında uçtan itibaren kurumaya başlar. Fungal 

örtüsünün alt kısmında kahverengi nekrotik kısımlar görülür. 

Etmen Özelliği: küllemelerde epidermis içine soktuğu houstoriumlar vastasıyla ile konukçu 

bitkiden gıdasını sağlamaktadır. 

Hayat Devri: Kışı bitki artıklarında soğuk iklimlerde cleistothecium ılman iklimlerde ise 

misel ve konidi olarak geçirmektedir. Soğuk iklimlerde primer enfeksiyonlar ascosporlar 

etrafında gerçekleşir.yazın ortası ve sonlarına doğru bilhassa hava neminin düşmesi, bitki 

olgunluğunun artışı özellikle yaprak dokuları üzerinde misel yığınları arasında 

cleistotheciumların gelişmesine neden olur. 
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208. ELMA KÜLLEMESI HASTALIĞI 

Podosphaera leucotricha 

Hem fide hem de yaşlı ağaçlarda görülen bir hastalıktır. 

Simptom: Elma ağaçlarının sürgün, yaprak, çiçek, ender olarak meyvelerde belirti gösterir. 

Yapraklarda her iki yüzeyde özellikle orta damarın da iki kısımında yoğun olmak üzere 

beyaz fungal örtü görülmektedir. Filiz ve sürgünlerde hastalık gelişerek bunların gümüşi 

beyaz renkte görülmelerine ve kurumalarına neden olur. Çiçeklerde taç yaprak ve çiçek 

sapında beyaz fungal örtü görülür. 

Hayat Devri: Kışı sürgün üzerindeki odun ve meyve gözlerinde misel halinde geçirir. 

 

209. AYÇİÇEĞİ MİLDİYÖSÜ 

Plasmopara helianthi 

Ayçiçeğin en önemli hastalığıdır. Sistemik enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Etmen, yanlızca 

Helianthus cinsine ait bitkileri enfekte eder. 

Simptom: Sistemik enfeksiyon, yapraklarda saptan itibaren damar boyunca yayılan bir 

kloroz şeklinde kendini gösterir. Tarlaya uzaktan bakınca, enfekteli bitkilerin bodur kaldığı 

ve hemen tablaya yattığı görülür. Ancak bu tabladaki danelerin içi boştur, içi dolu olanlarda 

ise çimlenme maksimum % 20’dir. Lokal enfeksiyonda yaprak yüzeyinde yuvarlağa yakın 

sarımtırak lekeler ve alt kısımlarında da aynı sekilde bu fungal örtü görülür. Yaprakların 

sararması, şekillerinin bozulması olur. Bitkilerin normallerine gore az gelişmesine neden 

olur. 

Hayat Devri: Patojen kışı toprakta bitki artıklarında veya tohum iç kısmında oospor, tohum 

üzerinde misel olarak geçirir. 

 

210. TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (MAVİ KÜF) HASTALIĞI 

Peronospora Tabacina 

İklim şartlı bağlı olarak hastalık kendini az veya çok göstermiştir. Hastalık hem fidelikte hem 

de tarla şartlarında görülür. 

Simptom: Fideliklerde yapraklarda sararmalar şeklinde kendini belli eder. Bu fidelerin 

yaprakları kenarlardan ve uçtan itibaren aşağıya doğru kıvrılmakta ve kaşık şeklin 

almaktadır. Yaprakların alt yüzeyinde beyazla mavimtırak arasında değişen bir renk tonunda 

fungal örtü görülür. Yapraklarda once sarımtırak lekeler oluşur. Sarımtırak lekeler, takiben 

nekrotik hale dönüşür. Sistemik enfeksiyon da oluşturur. Bunu sonucunda bitkide rozetleşme 

ortaya çıkar. Rozetleşmeyle birlikte saplarda ve yaprakların orta damarlarında kalınlaşma, 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

58 
 

yaprak simetriğinin bozulması ve bu tip bitkilerin bodur kalması şeklinde simptomlar ortaya 

çıkar. Bitkinin gövde kesiti alınacak olursa floem dokusunun kahverengileştiğini görülür. 

Hayat Devri: Patojen kışı çevre şartlarına bağlı olarak soğuk bölgelerde oospor, ılıman 

yerlerde misel olarak geçirir. Ülkemizde misel halinde bitki artıklarında kışı geçirir. Patojen 

ülkemizde tütün dışında biberlerde de saptanmıştır 

 

211. ŞEKERPANCARI PAS HASTALIĞI 

Uromyces betae 

Yaz ortalarında itibaren görülmeye başlamakta ve genellikle genç bitkilerde tahripkar 

olmaktadır. 

Simptom: pancar yapraklarında önceleri beyaz renkli spermogoniumlar halinde ortaya çıkar, 

daha sonra çok açık veya uçuk sarı renkte aeciumlar yapraklarda oluşur. Mevsimin ileri 

dönemlerinde yapraklarda kırmızı renkli ürediumlar ve takiben kahverengi teliumlar oluşur. 

Hayat Devri: tüm pancar türlerinde bu hastalık görülür. Kışı ılıman bölgelerde misel ve 

ürediospor, soğuk bölgelerde ise teliospor olarak geçirirler. 

 

212. ARMILARIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI 

Armillaria mella 

Elma, armut, erik, kiraz, kayısı, dut, nar, asma, zeytin, kestane, ceviz, tüm Citrus türleri, çeşit 

orman ağaçları, bu etmenin konukçuları arasında sıralanabilmektedir. Hastalığa en dayanıklı 

olanlar armut ve cevizldir. 

Simptom: Bitkinin toprak üstü aksamında; İlk yıl gelişme geriliği ve sürgün veriminde 

düşüş göze çarpmaktadır. Ikinci yıl, yapraklarda sararma ve dökülmeler ortaya çıkar. Üçüncü 

yıl ince dallarda kuruma, dördüncü yıl hastalık aynı şiddette devam ederse kuruma ana 

dallara ve gövdeye geçecek, ağacın tamamının kurumasına neden olur. Hastalığı kesin 

tanımak için toprak altı aksamına bakmak gerekir. Kök boğazı ve köklerde odun dokusu ile 

kabuki dokusu arasında beyaz renkli rhizomarflar görülür. 

Etmen Özelliği: Şapkalı bir fungus olup, şapkayı kaplayan doku tüylü bir görünüme 

sahiptir. 

Hayat Devri: Toprakta organik madde olduğu ve nem bulunduğu sürece toprakta saprofit 

olarak yaşamını sürdürebilmektedir. Bir yıldan digger yıla toprak içerisinde ve köklerde 

misel, rhizomorflar veya basidiospor olarak intikal eder. 

 

 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

59 
 

213. ROSELLINIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI 

Rosellinia necatrix 

Ülkemizde en çok bağ alanları ve incir sahalarında çok yaygın olarak görülür. 

Simptom: Toprak üstü aksamında ilk yıl topraklarda sararma olarak kendini göstermekte ve 

yapraklar kuruyup dökülmektedir. Ağaçtan uçtan itibaren geriye doğru kuruması meydana 

gelir. Kök boğazı acılıp toprak aksamına bakıldığı zaman, ince köklerde hastalık bir çürüme 

şeklinde görülmekte, etrafında beyaz bir miselyum tabakası bulunmaktadır. Genç ve yaşlı 

ağaçlar arasında dayanıklılık açısında fark yıktur. 

Hayat Devri: Patojen miselleri toprakta çok uzun sure canlılıklarını muhafaza ederler. Asıl 

olarak miseller yayılmayı gerçekleştirir. Patojen kendi başına yayılması sınırlı olup 5-10 

cm’yi geçmemektedir. Uzun mesafelerde yayılması, hastalık etmenini içeren toprağın ve 

bitki artıklarının yayılmasına bağlıdır. 

 

214. ARMUTLARDA MEMELİ PAS HASTALIĞI 

Gymnosporangium fuscum 

Armut, ahlat, üvez, elma, alıç ve ayva ağaçları bu hastalığın ana konukçusudur. 

Simptom: Armut yapraklarının üst yüzeyinde kırmızı ufak lekeler ortaya çıkar. Lekeler 

dikkatlice bakıldığında merkezi kısımlarının kabarık olduğu görülür. Ardıçta dalda 

şişkinlikler oluşurur. 

Hayat Devri: Primer enfeksiyonlar ardıç bitkilerinde gelen basidiosporların armut üzerine 

konması ile gerçekleşir. Bu dönem armut bitkilerin maksimum çiçeklenme dönemi ve 

yaprakların normal büyüklüğüne ulaştığı dönemdir. Yapraklara konup çimlenmesinde 

çimlenmesinde yaklaşık 1 ay sonra armut yaprakların üst yüzeyinde picnidiumlar oluşur. 

 

215. MUMYA (MONİLYA) HASTALIĞI 

Sclerotinia (Monilinia) laxa – Sert Çekirdekli meyve ağaçlarında mumya hastalığı (Bahçede) 

S. fructigena – Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında mumya hastalığı (Depoda) 

S. linhartiana – Ayva ağaçlarında mumya hastalığı (Sürgün ve çiçek) 

S. fructicola – Şeftali ağaçlarında mumya hastalığı 

Hastalık hem verim hem de kaliye üzerine etkili olmaktadır. Çok şiddetli enfeksiyonlarda 

ürünün yaklaşık yarısı bahçede digger yarısı taşıma ve depolama esnasında elde 

çıkabilmektedir. 

Simptom: hastalık belirtileri çiçek, sürgün, dal ve meyvede görülür. 

S. laxa: Hastalığın sert çekirdekli meyve ağaçlarındadaki ilk belirtileri çiçeklenme 
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döneminde kendini gösterir. Çiçeklere don vurmuş gibi bir manzara arz etmektedir. Bazı 

bakteriyel hastalık simptomlarına benzeyebilmektedir. Fungus çiçekten çiçek sapına 

geçmekte, buradan sürgüne ve dala ulaşmaktadır. 

S. fructigena: Bu etmenin esas belirtisi meyve üzerinde görülmektedir. 

S. linhartiana: genellikle yaprak sapının dip kısmında kırmızımtırak esmer renkte bir leke 

ile başlamakta ve bu leke yaprak damarları boyunca tüm yaprak ayasına yayılarak yaprağın 

tamamının enfeksiyona uğramasına ve sonuçta da kurumasına neden olmaktadır. Hastalık 

aynı zamanda çiçekler üzerinde petal yaprakların kahverengileşip dökülmesine neden 

olmaktadır. 

S.fructicola: Hastalık belirtileri esas olarak meyvelerde görülür. 

Meyve Üzerinde Belirtisi: Hastalık olgunlaşmakta olan meyvenin 1-2 noktasından çürüme 

şeklinde gelişmeye başlamaktadır. Çürüme ilerledikçe meyve tamamen suyunu kaybetmekte, 

rengi kahverengileşmekte ve sonunda tamamen suyunu kaybetmiş büzüşmüş bir meyve 

haline dönüşmektedir.Genellikle bu tip meyveler ağaç dalları üzerinde asılı olarak görülür. 

Hayat Devri: S. laxa; sadece konidi dönemi görülmekte ve fungus sürgün üzerinde veya 

kanserlerde misel olarak kışı geçirir. 

S. fructigena; kışı ağaçta kalan veya yere dökülen mumyalı meyvelerde geçirir. Konidiler 

genellikle su damlası içinde çimlenir, gerek yaralardan gerehse lentisellerde girmek suretiyle 

meyve enfeksiyonun oluşturur. Enfekte olan meyveler mumyalaşmakta, dallarda asıllı 

kalarak veya dökülerek hastalığın bir sonraki yıla intikalini sağlamaktadırlar. 

S.linhartiana; dallarda misel olarak kışı geçirir. 

S. fructicola; bu etmen ise kışı toprak üzerinde ve altındaki mumyalı meyvelerde geçirir. 

 

216. ELMA KARA LEKE HASTALIĞI 

Venturia inaequalis 

Elmacılık yapan her yerde görülen bir hastalıktır. Özellikle ilkbaharı nemli ve serin giden 

bölgelerde daha fazla zarar oluşturmaktadır. 

Simptom: Hastalık yaprak, meyve ve sürgünler üzerinde görülür. Genç yapraklarda 

yapraklaın alt yüzeyinde açık zeytini renkte biçimsiz noktalar halinde lekeler oluşur. Bu tip 

meyveler depoya konduğu taktirde hastalık meyve üzerinde depo süresince gelişmeye devam 

eder. Sürgünler üzerinde hastalık ufak lekeler ve bu kısımlarda yuvarlak kabarcıklar halinde 

görülür. Ilkbaharda bu kabarcıklar patlar, içinde spor yatakları dışarı çıkar. Bir sürgün 

üzerinde son derece sık ve toplu halde görünen bir kabarcık durumu görülür ve daha sonra 

bunların çatlaması sonucunda bu dallara uyuz ve sıracalı dal adı verilir. 
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Hayat Devri: Patojen kışı esas olarak yere dökülen ölü yapraklarda perithecium olarak 

geçirmektedir. Yağmur ve hava akımlarıyla birlikte yapraklara ve hatta yeni büyümeye 

başlayan meyve üzerine taşınır. Yağmur ve su damlaları ile hava akımları ile etrafa dağılarak 

seconder enfeksiyonları oluşturur. 

 

217. DAL KANSERI HASTALIĞI 

Nectria galligena 

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde sonbaharı nemli ve ılık geçen yörelerde elma ve armut 

ağaçlarında görülen bir hastalıktır. 

Simptom: Etmen fidan, genç veya yaşlı ağaç seçimi yapmaz. Hastalık öncelikle genç 

sürgünlerde kendini göstermektedir. Genç sürgün üzerinde hastalığın başlangıç noktası 

sürgünü herhangi bir yerinde oluşmuş bir bere veya yaradan başlar. Lekeler oluşur ve 

lekelerin rengi erguvani olup dal renginden daha koyudur. Lekenin üst yüzeyi pürüzlü olarak 

görülür. Özellikle kanserin başlangıç dönemi kapalı kanser halinde gelişme gösteriri. 

Hayat Devri: Ağaç dallarındaki kanserler üzerinde miselyum veya perithecium olarak kışı 

geçirir. Hastalığın oluşmasında sürgün ve dallar üzerinde açılan yaraların büyük önemi 

vardır.  Yaralar sonbaharda yaprak dökümünden sonra sapın bağlandığı kısımda oluşabildiği 

gibi diğer patojenler tarafından örneğin; venturia inegualis’in dallar üzerinde oluşturduğu 

yaralar, çeşitli kuşların, böceklerin açmış olduğu yaralar, mekanik bir etki ile gerek dolu, 

gerek rüzgarın etkisi ile yaralar veya insanoğlunun açmış olduğu yaralar patojennin 

enfeksiyonu için uygun bölgeler olmaktadır. 

 

 

218. ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI HASTALIĞI 

Taphrina deformans 

Şeftali yetiştiriciliği yapılan her yerde bu hastalık görülmektedir. Bademde de hastalık 

oluşturur. 

Simptom: Hastalık özellikle yarma şeftalilerde çok daha yaygın görülür. Hastalık ilk 

sürgünler sürmeye başlayıp yaprak oluşmaya başlayınca yapraklarda kırmızı, sarı renklerle 

(kahverengi) birlikte deformasyonlar ve dökülmeler olarak kendini gösterir. Genellikle 

ağaçlarda odunsu kısımlar iyi gelişemez ve ağaç kışa son derece dayanıksız olarak girer. 

Meyveler üzerinde sarı, kırmızı şişkinlikler oluşmaktadır. Bazen meyveler tümörlü gibi 

görülür. Hastalığın belirtisi sürgünlerde görülür. Hastalığın yapraklarda görünümü yaprak 

bitlerinin oluşturduğu belirtilerle  karıştırılmaktadır. Yaprak bitlerinin oluşturduğu 
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kıvrımlarda kıvrılan yaprakların iç yüzeyinde bitin kendisi, artıkları görülür. Afitlerin 

oluşturduğu belirtide yaprak tamamen yeşildir. Hastalıklı yapraklar ise sarı, kırmızı, yeşil 

renkte görülür. Hastalıkta yaprak dokusu kalınlaşıp gevrekleşir. Afitlerde yaprak yüzeyi 

parlak olup ballı madde mevcuttur. Dal ve sürgünlerde açık yaralar ve zamk akıntısı 

görülür. Hastalığa yakalanmış genç sürgünler kalınlaşır, eğilir ve gelişmeleri çok yavaşlar. 

Bunlardan kloklu yaprak buketleri oluşur. 

Hayat Devri: Bir yıldan digger yıla konukçu bitki üzerinde konidi, ascospor veya misel 

olarak intikal eder. İlkbahar döneminde patojen kışı geçirdiği ağaçlardaki taze sürgünlere 

geçer. 1 yıl canlılığını koruyabilir. 

 

219. ŞEFTALİ KÜLLENMESİ HASTALIĞI 

Sphaerotheca pannosa 

Şeftali çeşitleri bu hastalığa son derece hassasiyet göstermektedir. 

Simptom: Öncelikle hastalık bitkilerin sürmesi ile beraber ortaya çıkıyor. Sürgündeki 

yaprakların uç kısmlarında itibaren üst yüzünde bir renk açılması, hafif bir kabarma olarak 

ortaya çıkar. Yaprak dışında hastalık sürgün ucunda da kendini gösterir ve sürgünün uç kısmı 

tamamen gri fungal örtü ile kaplanır. Çiçeklerde ise çiçek sapında kendini gösterir. Meyveler 

üzerinde beyaz lekeler halinde fungal gelişme görülmektedir. Meyveler gelişemez, tatları 

bozulur ve çoğu zamanda bir meyve dökümü söz konusu olur. 

Hayat Devri: Fungus kışı bitki dokusu üzerinde misel olarak geçirmekte. Özellikle yaz 

enfeksiyonları için optimum sıcaklık 21-28 ˚C’dir. Bilhassa % 85’in üzerindeki nem durumu 

hastalığı teşvik edicidir. 

 

220. KAYISILARDA YAPRAK DELEN HASTALIĞI 

Coryneum beijerinckii 

Kızıl yanıklık veya çil hastalığı olarak da bilinen hastalık başta kayısı olmak üzere şeftali, 

kiraz, vişne, badem, erik ve karayemişde de hastalık oluşturmaktadır. 

Simptom: Hastalık belirtileri yapraklarda, meyvelerde, tomurcuk ve genç dallarda görülür.  

Yapraklardaki belirtiler orta kısmı kahverengi çevresi kırmızı renkli yuvarlak lekeler olarak 

dikkati çeker. Zamanla lekelerdeki kahverengi kısım dökülür ve yapraklar delik deşik bir 

görünüm alır. 

Meyvelerde de yapraklarda oluşan lekelere benzer 1-2 mm çapında yuvarlak leke oluşur. 

Enfeksiyon şiddetine bağlı olarak lekeler birleşir ve meyve yüzeyini kaplar buna bağlı olarak 

kabukta bir sertleşme meydana gelir. 
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Sürgünler üzerinde kahverengi kırmız renkte lekeler oluşmakta, bir sure sonra lekelerin 

oluştuğu kısımda zamk akıntısı oluşmakta ve zamanla kansere dönüşmektedir. 

Tomurcukların geç gelişmesine; ölümüne ve dökülmesine de neden olmaktadır. 

Fungus sürgünler üzerinde yuvarlak, kahverengi-kırmızı renkte lekeler oluşturur. Genç 

sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk çıkararak küçük kanser yaralarına dönüşür. 

Hayt Devri: Fungus kış dönemini tomurcuk ve genç dallar üzerinde misel veya konidi 

olarak geçirir. 

 

221. CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI 

Gnomonia leptostyla 

Ceviz yetiştiriciliği yapılan her yerde görülmektedir. Zarar oluşumu yaprak ve meyvelerde 

oluşmaktadır. 

Simptom: Yapraklarda 3-5 mm. çapında ufak kahverengi nekrotik lekeler halinde 

gelişmektedir. Yapraklara dikkatlice bakılacak olursa lekelerin üzerinde fungus stomaları 

görebilir. Meyveler üzerinde ise çökük esmer lekeler oluşmaktadır. Ağaçlara uzaktan 

bakılacak olursa ağaçta bir kavrulma gözükür. Ağaçlarda cılız sürgün, tomurcuk veriminde 

düşüş görülür. Cevizler olgunlaşmadan önce enfeksiyon oluşursa meyve dökümü görülür. 

Ağaçlara uzaktan bakıldığında bir kavrulma gözlenir. Cevizde cılız sürgün ve tomurcuk 

veriminde düşüş görülür. 

Hayat Devri: Ascosporlar olup ilk enfeksiyonları bunlar oluşturur. Yere dökülen 

yapraklardaki ascosporlar dağılmakta ve ilkbaharda ilk enfeksiyon yapmaktadır.  

 

222. TURUNÇGIL MEYVELERINDE KAHVERENGI ÇÜRÜKLÜĞÜ VE GÖVDE 

ZAMKLAŞMA HASTALIĞI 

Phytophthora citrophthora 

Limonlarda görülülen bir hastalıktır. Limon, ağaç kavunu, lime, greyfurt, kaba limon, 

portakal, mandalina, üç yapraklı, turunç, kumkuat en hassastan dayanıklığa gore 

sıralandırıldı. 

Simptom: Sonbahar ve kış döneminde havaların yağışlı gitmesiyle ağaçların özellikle 

toprağa yakın kısımlarındaki meyvelerde kızıl kahverenği renk oluşturmaktadır. Meyve 

kabukları derimsi bir hal almakta ve dökülmektedir. Özellikle aşı yeri üzerinde kalan 

kısımlardaki gövde kabuğu üzerinde zamk akıntısı olan büyük lekeler oluşur ve bu lekeli 

kısımlarda zamanla renk esmerleşir ve çatlama oluşur. 

Hayat Devri: Patojen nemli topraklarda taban arazilerde sürekli olarak bulunmaktadır. 
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Topraklarda sporangium formunda çoğalma gösterir. Toprakta bitki artıklarında sporangium 

olarak ta bulunur. Ilk enfeksiyonlar bitkilerin kök, kök boğazı veya gövdelerinden, toprağa 

yakın meyvelere sporangium veya zoosporların yağmur damlaların ile sıçratılması sonucu bu 

kısımlardan gerçekleşir. Genellikle zayıf ağaçların genç köklerinde patojen doğrudan 

doğruya kabuktan veya lentisellerden, özellikle de bu dokularda oluşan yaralardan girmek 

surety ile ilk enfeksiyonları gerçekleşir. 

 

223. ERİKLERDE CEP HASTALIĞI 

Taphrina pruni 

Erik yetiştiriciliği yapılan her yerde görülen bir hastalıktır. Hastalığa yakalanan meyveler 

tamamen elden çıkmaktadır. 

Simptom: Hastalıklı meyveler  uzar, irileşir ve tamamen deforme olur.meyvelerin iç 

kısımlarında çekirdek oluşmadığı için bu kısım boş kalır ve kabaca bu kısın bir cepe 

benzediğinden dolayı hastalık bu isimle anılmaktadır. Meyve eti gevrekleşir, tadı ve rengi 

bozulur. Meyve rengi önce sarımtırak, sonra gri veya kahverengine dönüşür ve sonuçta 

tamamen esmerleşerek ağaç üzerinde asılı kalır veya dökülür. Meyve eti gevrek yapılıdır ve 

meyvenin rengi bozuktur. Renk önceleri sarımsı, zamanla grimsi ve kahverengi olur ve 

meyve esmerleşerek kurur ve dökülür. 

Hayat Devri: Hastalık etmeni dallarda ve kabuki parankimasında sürekli olarak yaz ve kış 

bulunur.  

 

224. ÇİLEK YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI 

Mycosphaerella fragaria 

Çilek yetiştiriciliği yapılan her yerde bu hastalık görülmektedir. Verim üzerinde etkili olan 

bir hastalıktır. 

Simptom: Yapraklar üzerinde özellikle üst kısımlarda belirgin olarak erguvani renkte lekeler 

oluşmaktadır. Bu lekelerin büyümesi ile orta kısımlarda renk genç yapraklarda kahverengi, 

yaşlı yapraklarda beyaz olur. Lekelerin etrafı mor renkli bir hal alır. 

Hayat Devri: Enfekteli yapraklar üzerinde kışı misel olarak geçirir. Patojen ayrıca ölü 

yapraklar üzerinde sklerotium olarak kışı geçirir. 
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225. TURUNÇGİLLERDE UÇKURUTAN HASTALIĞI 

Phoma tracheiphila 

Limon ağaçlarında yaygın olarak görülen ve büyük kayıplara neden olan bir hastalıktır. 

Konukçuları turunnçgiller olup sırasıyla limon turunç ve ağaç kavunu hastalığa çok 

duyarlıdır. 

Simptom: Sürgün ve dallarda yaprak solmaya başlar ve uçtan itibaren kuruyarak dökülür. 

Yaprakları dökülen dallar kesildikleri zaman dalın odun dokusunda turuncu veya 

kahverenkli kısım göze çarpar. Hastalıkta etkilenen dal ve sürgünlerin rengi kurşunidir. 

Şiddetli enfeksiyonlarda ağaçlar tamamen kurur. 

Hayat Devri: Enfeksiyonlar ekim- Mart aylarında gerçekleşir. En fazla bulaşma Ekim 

ayında olmaktadır. Fungus yaprak ve saplarda çeşitli nedenlerle açılan yaralardan 

penetrasyon yapmaktadır. 

 

226. BAĞ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI 

Plasmopara viticola 

Simptom: Asma yaprakları üzerinde yağlımsı, soluk yeşil veya sarı renkte lekeler ve 

bunların alt kısmında da özellikle nemli dönemlerde kirli beyaz renkte fungal örtü görülür. 

Hastalık etmeni danenin sap ile birleştiği noktadaki kısımdan girmektedir. Olgun üzümlerin 

bu şekilde enfekte olması sonucu daneler suyunu kaybeder, buruşur ve meşinimsi bir hal 

alır, nemli dönemlerde bunların üzerinde fungal örtü görürlür. Bu danelerde renk, beyaz 

üzümlerde mat grimsi yeşil, siyah üzümlerde ise pembemsi kırmızıya döner. 

Hayat Devri: sürgün 10-15 cm olduğunda hastalık kendini göstermeye başlar. Bu dönemde 

bitki artıklarında, özellikle yapraklarda oospor olarak kışı geçirir. Patojenler ılıman 

yörelerde misel olarak bağ çubuklarında kışlar.  

227. BAĞ KÜLLEMESI HASTALIĞI 

Uncinula necator 

Bağ alanında hemen hemen hepsinde görülebilen, yeterli önlem alınmadığında % 90’a 

varan kayıplar oluşturan bir hastalıktır. 

Simptom: İlkbaharın ortalarına doğru yaprak, sürgün, çiçek, korklardan griden beyaza 

kadar değişen bir fungal örtü görülmektedir. Özellikle bu fungal örtünün görüldüğü 

yapraklarda kıvrılmalar oluşur. Şiddetli enfeksiyonlarda yaprak kurur ve dökülür. Özellikle 

hastalığın etkilendiği salkım ne danelerde bir değişme görülmez, korklar kurur. Çiçek 

enfeksiyonlarında çiçek kurumaları görülür. Olgunlaşmakta olan üzümlerde ise çekirdeğe 

kadar olan et kısmının yarılmasına neden olur.  
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Hayat Devri: Patojen kışı ılıman bölgelerde genellikle misel halinde kabukların alt 

kısımlarında, dökülen yapraklarda ve tomurcuklarda gegeçirmektedir. Soğuk iklimlerde ise 

yere dökülen yapraklarda, omcadaki internodiumlarda ve tomurcuklarda cleistothecium 

halinde geçirir. 

228. ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE HASTALIĞI 

Spilocaea oleaginea 

Cycloconium aleaginum 

Simptom: Zeytin ağaçlarının özellikle alt yapraklarında görülmekte, ilkbahar döneminde 

yaprakların üst yüzeyinde siyah gri renkli yuvarlak olarak oluşan lekeler daha sonra sarı, 

kahve ve gümüşi renge kadar değişen renklerde iç içe konsantrik daireler halinde 

görülmektedir. Bu lekelerin bulunduğu yapraklar ilkbahar ve sonbahar aylarında dökülür. 

Şiddetli enfeksiyonlarda ağaç tüm yapraklarını kaybedebildiği gibi, sürgün ve dallarda 

kurumalar oluşur. 

Hayat Devri: Etmen bütün yıl boyunca ağaç üzerinde bulunur ve ilkbahar ayı başlarında 

ağacın alt kısmındaki yapraklar üzerinde oluşan konidiler yağmur ve rüzgar yardımıyla 

sağlıklı bitkilerin yapraklarına dağılarak yeni enfeksiyonlara neden olurlar. Patojen sıcak 

olan yaz süresince yapraklarda misel olarak yaşamını sürdürür. 

229. KURŞUNI KÜF HASTALIĞI 

Botrytis cinerea 

Önemli ve yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Ülkemizde tüm iklimlerdve özellikle ılıman 

bölgelerde daha yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Patojen hem saprofitik hem de parazit 

olarak bitki dokuları üzerinde gelişme özelliğine sahip bulunduğundan hem toplanmış meyve 

ve sebze üzerinde hem de tarla ve bahçe döneminde hastalık oluşturabilmektedir. Üzüm 

dışındaki konukçuları; incir, fasulye, çilek, turunçgil, süs bitkileri, palmiye, soğan, biber, 

domates, marul, enginar, böğürtlen vs.’dir. 

En çok zararı hasat edilmiş üzümlerde görülür. Depo hastalıkları tanelerden bulaşmak 

suretiyle olur. Bu çürüklüğe asit çürüklük adı verilmektedir. 

Simptom: Olgunlaşmakta olan taneler üzerinde açık kahverengi lekeler meydana gelir.lekenin 

bulunduğu ve burada fungusun konidi ve konidioforlarından oluşan ve genellikle kurşuni 

görünümde bir fungal tabaka oluşur. Havanın nemli ve sıcak olması taktirde hastalık tüm 

salkıma yayılmak suretiyle salkımın tamamının hastalanmasına neden olur. Ender olarak bazen 

sürgün ve yapraklarda da görülür.  

Hayat Devri: Kışı yere dökülen bitki artıklarında ve üzümlerde sklerotium, misel ve konidi 

olarak geçirmektedir. Ayrıca, yabancı otlarda da kışı geçirebilmektedir. 
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FUNGAL VE BAKTERIYEL HASTALIKLARA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR 

 

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) 

Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı 

(Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedeceğiz.  

 

 1. KORUYUCU FUNGİSİTLER ( PREVENTIVE FUNGICIDES) 

- BAKIRLILAR (COPPER COMPOUNDS) ( * ) 

  

1- BAKlRHİDROKSİT (COPPERHYDROXIDE) 

Kullanım Yerleri (% 50 aktif maddeli ilaçlar) :  Narenciyede Alternaria yanıklık ; Bağda 

Mildiyö; Meyvede (Şeftali) Yaprak kıvırcıklığı,Yaprak delen, Kayısıda Yaprak delen; Sebzede 

(Domates) Erken yaprak yanıklığı ve Bakteriyel benek hastalığı; Zeytinde Halkalı leke 

  

2 - BAKIR HİDROKSİT + FOLPET 

Kullanım Yerleri : Bağda Mildiyö 

  

3- BAKIR KARBONAT  (COPPER CARBONATE) 

Kullanım Yerleri  : Patateste  Mildiyö, Bağda Külleme, Şeftali clockku , Sebzeler ve Süs 

bitkilerinde mantari hastalıklar 

  

4- BAKIROKSİT (COPPER OXIDE) 

Kullanım Yerleri  : Elmada Karaleke; Armutta Karaleke ve Memeli pas; Kayısı ve Şeftalide 

Yaprak delen; Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı; Erikte Cep hastalığı; Antep fıstığında Karazenk; 

Zeytinde Halkalı leke; Bağda Mildiyö, Antraknoz; Domateste Mildiyö; Fasulyede Antaraknoz; 

Domates, Patates ve Patlıcanda Erken yaprak yanıklığı; Patateste Mildiyö;  Hıyarda Köşeli yaprak 

lekesi; Lahanada Mildiyö; Tütünde (Fidelik) Çökerten;  Aspirde Yaprak lekesi  

  

5- BAKIR OKSÍKLORÜR (COPPER OXYCHLORIDE) 

Kullanım Yerleri  :  Meyve (Elma ve armutta)  Karaleke, Kayısıda Yaprak delen,  Erikte  Cep 

hastalığı, Şeftalide Yaprak  kıvırcıklığı, Armutta Memeli pası, Şeftalide Yaprak delen; Sebze 

Fidelerinde Çökerten; Domateste Bakteriyel benek  hastalığı; Domates mildiyösü, Erken yaprak 

yanıklığı; Patates mildiyösü; Hıyarda Köşeli yaprak lekesi, Fasulyede   Adi  yaprak ve Hale yanık 

hastalığı; Fasulyede Antraknoz; Tütün fideliklerinde Çökerten; Yerfıstığında Yaprak leke  hastalığı; 

Bağda Mildiyö ve Antraknoz; Zeytinde Halkalı leke; Turunçgillerde Uçkurutan; Antep fıstığında 

Karazenk;  Aspirde Aspir yaprak lekesi; Şerbetçiotunda Mildiyö 
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6- BAKIR KALSİUM OKSİKLORÜR 

Kullanım Yerleri  : Domateste Erken Yaprak yanıklığı, Bağda Mildiyö; Şeftalide Yaprak 

kıvırcıklığı; Elmada Karaleke 

  

7- BAKIR OKSİSÜLFAT (COPPER OXYSULPHATE) 

Kullanım Yerleri  : Bağda Mildiyö; Domateste Erken yaprak yanıklığı 

  

8- BAKIR OKSİKLORÜR + MANEB (COPPER OXYCHLORUR + MANEB) 

Kullanım Yerleri  : Armutta Ateş yanıklığı; Domateste Erken Yaprak yanıklığı. 

  

9- BAKIR SÜLFAT (COPPER SULPHATE) 

Kullanım Yerleri  : Yenidünyada Kara leke; Antep fıstığında Karazenk; bademde Dal kanseri; 

Fındıkta Bakteriyel yanıklık; Turunçgilde Kahverengi çürüklük, Dal yanıklığı; Zeytinde Halkalı 

leke, Dal kanseri; Bağda Bağ  antraknozu, Mildiyö ve Ölü kol; Lahanada Mildiyö; Tütünde 

Çökerten. 

  

10- BAKIR KALSİUM SÜLFAT (COPPER CALSIUM SULPHATE) 

Kullanım Yerleri  : Bağ Mildiyösü ve Domates Mildiyösü; Zeytinde Halkalı leke. 

  

12- BAKIR TUZLARI (COPPER SALTS)+MANCOZEB+KÜKÜRT (SULPHUR) 

Kullanım Yerleri  : Bağ ve Domateste Mildiyö 

  

13- BAKIR SÜLFAT + MANEB 

Kullanım Yerleri  : Bağda Mildiyö; Domateste Erken yaprak yanıklığı ve Patateste Patates 

mildiyö. 

  

14- BAKIR TUZLARI + MANCOZEB+KÜKÜRT (COPPER SALS + 

MANCOZEB+SULPHUR) 

Kullanım Yerleri  : Bağda Külleme 

  

15- YAĞ VE ROSİN ASİTLERİNİN BAKIR TUZLARI 

Kullanım Yerleri  : Bağda  Mildiyö;  Domateste Erken yaprak yanıklığı ve Bakteriyel Benek 

Hastalığı; Zeytinde  Halkalı leke. 

  

1-2- DICARBOXIMIDLER-PHTALIMIDLER (DICARBOXIMIDES-PHTALIMIDES) 
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1-CAPTAN 

 Kullanım Yerleri  : Patates mildiyösü 

  

2-FOLPET 

Kullanım Yerleri  : Elmada Karaleke; Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı ve Yaprak delen; Bağda 

Mildiyö; Domateste  Mildiyö  ve Erken yaprak yanıklığı; Hıyarda Yalancı midiyö 

  

3- FOLPET + OFURACE 

Kullanım Yerleri  : Patates ve Domateste Mildiyö 

  

4- IPRODIONE 

Kullanım Yerleri  : Sebzede (Domates) Kurşuni küf, Erken yaprak yanıklığı, Hıyarda beyaz 

çürüklük ; Bağda  Kurşuni  küf ; Kayısıda Çiçek monilyası. 

  

5- PROCYMIDONE 

Kullanım Yerleri  : Bağda ve Domateste  Kurşuni Küf ; Hıyarda Beyaz çürüklük ; Kayısıda Çiçek 

monilyası ;  Ayvada  Monilya.  

  

6- VINCLOZOLIN 

  1-3- DITHIOKARBAMATLAR (DITHIOCARBAMATES)  

  

1- MANCOZEB 

Toz Formülasyonlar (DP formulations) 

Kullanım Yerleri  : Buğdayda Sürme; Arpada Yarı açık rastık, Kapalı rastık; Pamukta Köşeli 

yaprak lekesi;  Yerfıstığında  Kök boğazı çürüklüğü; Kavun-Karpuzda Antraknoz.  

  

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 

Kullanım Yerleri  :  (%72 aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Karaleke ; Bağda Mildiyö ve 

Domateste Erken yaprak yanıklığı. 

Kullanım Yerleri  :  (%80 aktif maddeli ilaçlar) : Elmada  Karaleke ve Memeli pas; Soğan , 

Hıyar ve Domateste  Mildiyö;  Nohut ve Fasulyede Antraknoz; Fasulyede Pas; Domates,Patlıcan ve 

Patateste Erken yaprak yanıklığı; Sebze  fidelerinde Çökerten; Kavun ve Karpuzda Antraknoz; 

Buğdayda Pas; Şerbetçiotunda Mildiyö; Yerfıstığında  Yaprak  lekesi, Kökboğazı çürüklüğü; Bağda 

Ölükol ve Mildiyö. 

  

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (WG  formulations 

Kullanım Yerleri  : Domateste Erken yaprak yanıklığı ve Bakteriyel benek hastalığı; Elmada 

Karaleke ; Bağda  Mildiyö. 
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 2- MANEB 

Kullanım Yerleri  : Antep fıstığında Karazenk; Armut ve Elmada Karaleke; Şeftalide Şeftali 

yaprak delen Soğanda  Mildiyö; Nohutta Antraknoz; Hıyarda Yalancı  mildiyö; Fasülyede  Pas ve 

 Antraknoz; Domateste Yaprak küfü ve  

Mildiyö; Sebzede Fide kök çürüklüğü; Kavun , Karpuz, Hıyarda  Solgunluk; Kavun, karpuzda 

Antraknoz;  Domates,  Patlıcan, Patateste Erken yaprak yanıklığı; Buğdayda  Sürme ve Pas; 

Patateste  Mildiyö ve  Uyuz; Yerfıstığında Yaprak lekesi; Tütünda (Fidelik) Mildiyö; 

Şerbetçiotunda  Mildiyö; Karanfilde Pas; Aspirde Yaprak lekesi; Bağda  Ölükol 

  

3- METIRAM 

Kullanım Yerleri :  Domateste Erken yaprak yanıklığı ve Domates mildiyösü; Elmada karaleke; 

Bağda Mildiyö ve  Ölü kol; Tütünde Mavi küf; Turunçgilde Alternaria yanıklığı 

  

4- PROPINEB 

Kullanım Yerleri  : Patateste Mildiyö , Nohutta  Antraknoz ;  Fasulyede  Pas ; Turunçgillerde Pas 

Böcüsü 

  

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 

Kullanım Yerleri  : Armut ve Elmada Karaleke; Tütün ve Bağda  Mildiyö; Antep fıstığında 

Karazenk; Sebze  fideliğinde  Çökerten; Domateste Yaprak küfü, Erken yaprak yanıklığı ve 

Mildiyö; Patateste         Mildiyö ve Erken yaprak  yanıklığı; Patlıcanda Erken yaprak yanıklığı; 

Fasulyede Antraknoz ve Pas; Nohutta Antraknoz; Hıyarda  Yalancı  mildiyö; Soğan, Lahana, Marul 

ve Şerbetçiotunda Mildiyö; Kavun, karpuzda  Antraknoz; Aspir ve Karanfilde  Yaprak  lekesi ve 

 Pas; Gülde Pas.  

  

5- THIRAM 

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 

Kullanım Yerleri  : Şeftalide Yaprak delen ve Monilya; Elma ve Armutta Karaleke; Kayısı ve 

Kirazda  Monilya; Erikte  Cep hastalığı; Soğanda Sürme; Nohut ve Kavun, Karpuzda Antraknoz; 

Sebze fidelerinde Çökerten;  Fındıkta  Yediuyur; Fidan ve Omcalarda Tarla tavşanı; Tütün 

fidelerinde Çökerten; Şekrepancarında Kök  boğazı yanıklığı. 

  

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (WG formulations) 

Kullanım Yerleri  : Şeftalide Yaprak delen ve Monilya; Kayısıda Monilya; Elma ve Armutta 

Karaleke;  Erikte Cep hastalığı; Vişnede Monilya; Sebzede Çökerten, Soğanda Sürme ,  Nohut 

Antraknozu, Fasulye Kök çürüklüğü, Kavun ve Karpuzda Antraknoz; Tütünde Çökerten; Fındıkta 

Yediuyur; Fidan ve Omcalarda tarla tavşanı; Şekerpancarında Kök boğazı yanıklığı. 
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6- ZIRAM 

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 

Kullanım Yerleri  : Şeftalide Yaprak delen; Sebzede Yaprak leke hastalığı ve Domates mildiyösü. 

  

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (WG formulations) 

Kullanım Yerleri  : Şeftalide Yaprak kıvırcıklığı. 

  

1-4- KALAYLILAR (STANNIC COMPOUNDS)  

  

1- FENTİN ACETATE 

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 

Kullanım Yerleri  : Şekerpancarında Yaprak leke hastalığı ve Patateste Mildiyö.  

  

 1-5- KÜKÜRTLER (SULPHURS) 

  

1-KÜKÜRT (SULPHUR) 

  

Toz Formülasyonlar (DP formulations) 

Kullanım Yerleri  : Meyvede Turunçgil pas böcüsü; Fındıkta Kozalak akarı; Bağda Bağ uyuzu ve 

Bağ  küllemesi;  

  

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 

Kullanım Yerleri (% 73 aktif maddeli ilaçlar) : Bağda Külleme ve Bağ uyuzu; Meyvede Elma 

küllemesi  ve Şeftali küllemesi ile Armut yaprak uyuzu. 

Kullanım Yerleri (% 80 aktif maddeli ilaçlar) : Bağda Külleme; Meyvede Elma ve Şeftali 

Küllemesi;  Süs bitkilerinde Gül ve Begonya küllemesi; Kabakgillerde Külleme, Nohut 

Antraknozu, Patlıcangillerde Külleme, Soğan mildiyösü, Fasulye Pası; Bağ Uyuzu; Meyve ağacı 

akarları; Narenciyede Turunçgil kırmızı örümceği ve Turunçgil tomurcuk akarı. 

  

Kuru Akışkan Formülasyonlar (DF Formulations)  

Kullanım Yerleri : Turunçgillerde Pas böcüsü; Bağda Bağ yaprak uyuzu ve Külleme; Sebzede 

Soğan  mildiyösü, Nohut Antraknozu, Fasulye pası, Patlıcanda külleme, Kabakgillerde Külleme; 

Yerfıstığında Yaprak leke  hastalığı 

  

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (WG Formulations) 

Kullanım Yerleri (%80 aktif maddeli ilaçlar) : Bağda Külleme; Meyvede Elma ve Şeftali 

Küllemesi;  Süs bitkilerinde Gül  ve Begonya küllemesi; Kabakgillerde Külleme, Nohut 
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Antraknozu, Patlıcangillerde Külleme, Soğan  mildiyösü, Fasulye  Pası; Bağ Uyuzu; Meyve ağacı 

akarları; Narenciyede Turunçgil kırmızı örümceği ve Turunçgil  tomurcuk akarı. 

  

1-6- NİTRO BİLEŞİKLER (NITRO COMPOUNDS) 

 1- BRONOPOL 

Toz Formülasyonlar (DP formulations) 

Kullanım Yerleri : Pamukta Köşeli yaprak leke hastalığı. 

  

2- CHLOROTHALONIL 
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YABANCI OTLAR 

1. Bir pamuk tarlasında Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense) ile pamuk bitkisi arasındaki 

rekabet, türler arası rekabettir. 

2. Halk arasında burç, çeti, gökçe, gövelek gibi isimlerle de tanınmaktadır. Tohumlarında 

bulunan yapışkan madde özel bir tutkal imalinde kullanıldığından ve bu tutkal kuş 

yakalamaya yaradığından bu yabancı ota Ökse Otu adı verilmiştir. Rüzgârla tozlaşır. 

3. Ökse otu meyve ağaçlarında zararlı olan yarı parazit bir bitkidir. 

4. Canavar otu viruslerin bitkiden bitkiye taşınmasında etken değildir. 

5. Esterli herbisitler Yapraktan daha çabuk alınır. 

6. Glyphosade, kültür bitkilerinde turunçgillerde çıkış sonrası yabancı ot ilacı olarak 

kullanılır. 

7. Sinapis arvensis dikotiledon bir yabancı ottur. 

8. Buğday ile Şekerpancarının münavebeye girdiği bir tarlada, buğday için Chlorsulfuron 

herbisiti kullanılmaz. 

9. Herbisitlerin uygulanmasında kaba püskürtme önerilir. 

10. ÇAVDAR bitkisi, yabancı otlar karşısında rekabeti daha yüksektir. 

11. Hypericum perforatum ( Kılıç otu) yabancı otunda biyolojik mücadele uygulanmış ve 

başarılı sonuçlar alınmıştır. 

12. Canavar otu yaprak pulcuk şeklindedir. 

13. Küsküt türü olan Cuscuta campestris dünyaya bulaşık yonca tohumlarla dağılmıştır. 

14. Halk arasında şeytan saçı, verem otu, kızıl ot da denen ve kültür bitkilerinin gövdelerine 

iplikleriyle sarılıp bitkinin öz suyunu emen parazit bitkiye Küsküt (Cuscuta spp.) adı 

verilir. 

15. Bitkilerin büyüme noktalarında etkili olan bir herbisit Avena sterilis’te etkili olmayabilir. 

16. Halk arasında sümbül otu da denen, tek yıllık bitkilerin köklerine yapışarak onu zayıflatan, 

bazen öldüren çiçekli parazit bitkiye Canavar otu (Orobaş = Orabanche cumana) denir. 

17. Yoncada küsküttün en önemli bulaşma ve yayılma yolu tohum ile yayılma yoludur. 

18. Yabani yulafa karşı hem buğday hem de mercimek tarlasında Diclofop Methyl 

önerilebilir. 

19. Çeltik tarlasında Sarı Ot (Yumurtalık Kavurması) yabancı  ot görülmez. 
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NEMATOD 

1. Nematodlarla ilgili bazı özellikler şunlardır; 

✓ Nematodlar bitkilerde iç parazit veya dış parazit olarak yaşarlar. 

✓ Bitki köklerinde yaşayan bazı nematod türleri bitkinin iletim dokularını bozar ve bitkinin 

topraktan su ve besin alımını kısıtlar. 

✓ Nematodlar yumurta ile çoğalır. 

✓ Bazı patojen mikroorganizmalar nematodların bitkide açtıkları yaralardan dokuya girerler. 

2. Nematodların özelliği değildir. Nematodların vücudu halkalardan (seğmentlerden) 

oluşumaktadır. 

3. Asmalarda görülen gövde çukurlaşması hastalığının  etmeni ve bulaşma 

kaynağı  Virüs – Nematod’dur. 

4. Sebzelerde ekonomik öneme sahip nematod grubu Kök-Ur Nematodları’dır 

5. Heterodera bir kist nematodudur. 

6. Nematodlardan sinir sisteminde bulunan ve kimyasal maddelere duyarlı iletişimde rol 

oynayan organ amphid’dir. 

7. Hayvan türleri tarımda ürün kaybına neden olurlar; Nematodlar, Halkalı solucanlar, 

Akarlar,  

8. Muz, muz spiral nematoduna karşı ilaçlardan biri Fenamiphos 10 gr’dır. 

9. Erkek ve dişilerinin vücudu iplik şeklinde olan polifag, sebzelerden özellikle soğanların 

gövde, yaprak ve nadiren köklerinde zarar oluşturan endoparazit nematod türü, 

Ditylenchus dipsaci'dir. 

10. Nematodların gelişme dönemleri; Sıcaklık, Bitki türü, Bitki dönemi, Toprak yapısı, 

Toprak sıcaklığı, Toprak nemi 

11. Bitki paraziti nematodlarla mücadelede, tarla boşken toprak ilaçlaması yöntemi 

kullanılır. 

12. Bitki paraziti nematoalara karşı, uygulanan en önemli mücadele metodu Münavebe’dir. 
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YÖNETMENLİK 

1. Etiketlerin zemin renkleri ilaç gruplarına göre aşağıdaki gibidir; 

• Beyaz etiket:    İnsektisit, akarisit, Fumigant 

• Sarı etiket :    Herbisit 

• Açık Yeşil etiket:   Fungusit 

• Cam göbeği mavisi:   Bitki gelişim düzenleyicileri 

• Pembe etiket:   Diğer (Rodentis, mollusisit, Namatisit, repellent, atractant) 

2. Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması;  

• Biyoiojik hedeflere göre 

• Etki biçimierine göre, 

• Zararlının biyolojik dönemine göre, 

• Pestisit formülasyon şekillerine göre 

• Aktif madde gruplarına gore 

3. Ülkemizde Tahmin ve Erken Uyar. Modeli kullanılarak mücadelesi yapılan hastalıklar;  

• Bağ mildiyösü,  

• Salkım güvesi,  

• Elma Karaleke hastalığı,  

• Patates mildiyösü hastalıkları. 

4. Güneşlenme süresi, tahmin ve erken uyarı sisteminin bileşenlerinden birisi değildir.  

5. Zirai mücadele teknik talimatlarında kimyasal mücadele bölümü bitki koruma ürünün etki 

süresi bilgisini içermez. 

6. Entegre mücadelede en son başvurulacak yöntem kimyasal mücadele’dir. 

7. Bitki Koruma Ürünü kullanımı 30 °C üzerindeki sıcaklıklarda tavsiye edilmez. 

8. Bitki Koruma Ürünü kullanımı 5 °C altında sıcaklıklarda tavsiye edilmez. 

9. Biyolojik mücadelede kesinlikle pestisit kullanılmaz. 

10. Bordo bulamacı hazırlarken Bakır Sülfat ve kireç karışımı kullanılır. 

11. Bordo bulamacı hazırlanırken Metal Kaplar kullanılmaz. 

12. Bitki koruma ürünlerinin kalıntıların izlenmesi ve kontrolünün Üretim, İşleme ve İthalat 

aşamasında yapılması gerekir. Tüketim aşamasında gerekli değildir. 

13. Bitki koruma ürünü gruplarından Klorlandırılmış Hidrokarbonlar yağ dokusunda birikime 

neden olurlar. 

14. Satışa arzedilen bir zirai mücadele alet ve makinasının üzerinde; imal yılı, seri numarası, 

ticari adı, bandrolü yazılır. Hangi üründe tavsiye edildiği yazılmaz. 
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15. Organik tarımda malç uygulaması ile yabancı ot, hastalık ve zaralı sorunlarına karşı 

çözüm aranır. 

16. Metaldehyde bitkisel kökenli bir insektisit değildir. 

17. BKÜ'nün sudaki davranışlarına; Suyun pH'sı, Suyun Sıcaklığı, Sudaki Mikroorganizmalar 

etki eder. Fakat Suyun Debisi etki etmez. 

18. Bordo Bulamacı Hazırlanırken; 

20 kg göztaşı ve 20 kg sönmüş kireç (veya 10 kg sönmemiş kireç) ***1000 lt tektir. 

Kireçli su üzerine daima göztaşı ilave edilir. 

19. Dayanıklılık görülen Fungusitler; 

✓ Benzimidazoller 

✓ 2 Amino - pyrimidinler 

✓ Phenylamidier →Phytophthora infestans (Domates mildiyösü) 

✓ Dicarboximidler →Botrytis cinerea (Kurşuni küf) 

20. ORGANİK İLAÇLARDAN BAZILARI; 

a)  Kükürt                        →Küllemeye karşı etkilidir. 

b) Kalsiyum polisülfit           →Kara leke ve şeftalide yaprak kıvırcıklığına etkilidir. 

c) Potasyum permanganat     →Mantar ve bakteriyel etmenlere karşı etkilidir.  

d) Lesitin                             →soya fasülyesinden elde edilir ve küllemeye krşı kullanılır. 

21. Bitki Koruma Ürünleri Ile Zehirlenmelerinde İlk Yardım Tedbirleri Ve İlk Yardım Önerileri; 

• Zehirlenen kişinin düzenIi ve süreli solunum yapması sağlanmalıdır. 

• Zehirlenen kişi bitki koruma ürünün etki alanlarından uzaklaştırılmalıdır 

• Zehirlenmenin nedeninin bilinmesine çalışılmalıdır.  

• Vücudu bol temiz suyla yıkanmalıdır.  

• Zehir yutmuş kişi kesinlikle kusturulmamalıdır. 

• İlaç etiketiyle birlikte doktora gidilmeli bu yüzden antidot önemlidir.  

22. DAYANIKLIK MEKANİZMALARI 

a) Fungusit patojenleri biyokimyasal olarak etken olduğu yerin patojen tarafından 

değiştirilmesidir. 

b) Hedef etki yerine alternatif bir metabolik yol geliştirme  

c) Fungusitin dışarıda tutulmasıve dışarı atılması 

23. Bifentrin, Permethrin, Tralomethrin etki maddeleri Piretroitli bileşikler grubuna girerler. 

24. Kalıcıığı bulunmayan, kanserojenik olmayan, mutajenik olmayan  ilaçlar düşük riskli 

ilaçlar sınıfına girerler. 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

77 
 

25. Entegre mücadele teknik talimatlarında ana hastalık ve zararlılar; etmenin oluşturduğu 

ekonomik kayıba göre belirlenmiştir. 

26. Entegre mücadele bitki koruma ürünü kullanılmayacaksa; 

• Spesifik BKÜ kullanılmalı ve BKÜ önerilen dozun üzerinde kullanılmamalıdır. 

• Ekonomik zarar eşiği dikkate alınarak ilaçlama yapılmalıdır. 

• Faydalılara etkisiz veya en az etkili olan BKÜ kullanılmalıdır. 

27. Etkli bir solarizasyon uygulaması; sıcaklık, toprak nemi ve kullanılan plastik örtu ile 

doğrudan ilişkilidir. Bitki türü ile doğrudan ilişkili degildir. 

28. Elma iç kurdunun ilaçlama zamanının belirlenmesinde; 

• Dal sayım yöntemi kullanılmaz. 

• Eşeysel çekici tuzakların kullanilmasi, 

• Etkili sıcaklıklar toplamı 

• Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtanın izlenmesi kullanilir.  

29. Etkli bir solarizasyon uygulaması; sıcaklık, toprak nemi ve kullanılan plastik örtu ile 

doğrudan ilişkilidir. Bitki türü ile doğrudan ilişkili degildir. 

30. Zirai Mücadele teknik talimatlarında; zararlının biyolojisi, zararlının zarar şekli, 

zararlının mücadelesi bilgileri bulunur. Zararlının dünyadaki yayılış bilgisi yoktur. 

31. Tahmin ve Erken Uyarı çalısmalarında "Bitkinin Fenolojisi" döl sayısına, yumurta 

sayısına ve ilaçlama sayısına göre daha fazla öneme sahiptir. 

32. Bitki koruma ürünü satan bayiler, Reçeteleri 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. 

33. Bitki koruma ürünü satan bayiler, Satın Aldıkları BKÜ'nün Kayıtlarını Tutmak 

zorundadırlar. 

34. Tavsiye edilenin dışında BKÜ'nün kullanımı, tarım ürünlerınde bulunan Kalıntı 

Sebeblerinden biridir. 

35. Kimyasal mücadelede zararlıların kullanılan BKÜ'ne kısa sürede dayanıklılık 

kazanmaması için, farklı grup tavsiyeli BKÜ dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. 

36. Tahmin ve erken uyarı sisteminde ilaçlama uyarısında bulunabilmek için, salkım güvesi 

yumurtalarının karabaş devresinde ulaşmış, olması gerekir. 

37. Triazamate aktif maddeli BKÜ, karbamatlar sınıfında yer alırlar. 

38. Kimyasal mücadelede zararlıların kullanılan BKÜ'ne kısa sürede dayanıklılık 

kazanmaması için, farklı grup tavsiyeli BKÜ dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. 

39. BKÜ'nün tavsiye dışı kullanımlarının önüne geçilerek satış kanalları üzerinden 

izlenebilirliğinin saglanması amacıyla kurulan elektronik sisteme Barkod sistemi denir. 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

78 
 

40. Mavi renkli leğenler Bakla zınnı böceğinin mücadelesinde tuzak olarak kullanılır. 

41. Propineb, karbamat grubunda yer alır. 

42. Etkili sıcaklıklar toplamı 1100 gün/derece olan bir bölgede termal konsantı 400 gün/derece 

olan ve mecburi diyapozu olmayan bir böcek kaç döl verir? 

Cevap * 1100:400= 2,8 2 döl verir. (Tam sayı alnır) 

43. Dünyada en çok kulllanılan BKÜ Herbisittir. Türkiye'de ise insektisittir. 

44. Cypermethrin sentetik piretroit grubu insektisitlerindendir. 

45. Organik tarımda zararlı mücadelesinde Cypermethrin etken maddeli ilac kullanılmaz. Kükürt 

kullanılabilir.  

46. Trichoderma harzianum biyolojik fungusit grubunda yer alır. 

47. Bitki Koruma Ürünü kullanımı 30 °C üzerindeki sıcaklıklarda tavsiye edilmez. 

48. Bitki Koruma Ürünü kullanımı 5 °C altında sıcaklıklarda tavsiye edilmez. 

49. İnsan ve çevre açısından Chlorpyriphos ethyl-Methyl bromide kimyasallarınin kullanımı 

çok tehlike oluşturmaktadır. 

50. Zirai Mücadele teknik talimatlarında; zararlının biyolojisi, zararlının zarar şekli, 

zararlının mücadelesi bilgileri bulunur. Zararlının dünyadaki yayılış bilgisi yoktur. 

51. BKÜ'nün sudaki davranışlarına; Suyun pH'sı, Suyun Sıcaklığı, Sudaki Mikroorganizmalar 

etki eder. Fakat Suyun Debisi etki etmez. 

52. Biyolojik mücadelede kesinlikle pestisit kullanılmaz. 

53. Metaldehyde bitkisel kökenli bir insektisit değildir 

54. Organik tarımda malç uygulaması ile yabancı ot, hastalık ve zaralı sorunlarına karşı 

çözüm aranır. 

55. Malathion, organik fosforlu insektisit grubundadır. 

56. Bitki koruma ürünlerinden Aldrin, Landerin kullanımı ülkemizde yasaktır. 

57. Trifluralin, pamukta kullanılan bir herbisittir. Ama şuanda yasaklı bir herbisittir. 

58. Zirai mücadele teknik talimatlarında kimyasal mücadele bölümü bitki koruma ürünün etki 

süresi bilgisini içermez. 

59. Pestisit Zehirlenmelerinde İlk Yardım Önlemleri  

a) Öncelikle zehirlenmenin nedeninin bilinmesine çalışılmalıdır. 

b) Zehirlenen kişinin düzenli ve sürekli solunum yapması sağlanmalıdır. 

c) Zehirlenen kişi ilacın etki alanından uzaklaştırılmalıdır. 

d) Pestisitlerle bulaşık elbiseler hemen çıkarılmalıdır. 

e) Zehirlenen kişinin tüm vücudu bol temiz su ile yıkanmalıdır.  

f) Su yok ise ilaç bulaşmış vücuttan silinmelidir. 

g) Zehirlenen kişi ağır durumda ise baş geride çenesi ileri çekilmiş olarak yan yatırılmalıdır. 
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h) Titreme ve kasılma var ise rahat bir şekilde yatırılıp hareketleri engellenmemen, ancak 

dişlerinin arasına katlanmış bez konularak kasılmalara karşı konulmalıdır. 

i) Zehirlenen kişi başı dik durumda iken boğazına parmak bastırılarak kusturulmalıdır. 

j) Zehirlenen kişi kendine geldiğinde sigara ve içecek içirilmemelidir.  

k) Zehirlenen kişi ateşli ise elbiseleri çıkarılıp ateş, soğuk su ile düşürülmeye çalışılmalıdır.  

l) Zehirlenen kişi en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşu ve hekime götürülmelidir. 

60. Günümüzde de örtü altı sebze üretiminde sarı renkli tuzaklar dışında mavi renkli 

tuzaklar da ticari olarak ruhsatlı olup seralarda kullanılmaktadır. 

61. Carbofuran fındıkta fındık kurduna karşı kullanılmaz 

62. Tohum böcekleri ile savaşımda zehirli yem kullanılmaz. 

63. Kimyasal Savaşım kuşlara karşı savaşımında uygulanan yöntemlerden değildir.  

64. Ülkemizde 2015 yılından itibaren pestisit olarak adlandırılmayan etken madde Piperonil 

butoxide’dir. 

65. Genel olarak yer ilaçlamalarında damlacık çapı (30-80) mikron, hava ilaçlamalarında (70-

100) mikron çap olmalıdır. 

66. Kloroplastların yıkımına neden olan atmosfer koşulları, fizyojen bir etmendir. 

67. Bitkilerde zararlılara karşı görüIen dayanıklılığa; Bitkinin Morfolojisi, bitkinin Anatomisi, 

bitkinin Kimyasal Yapısı etki eder. Fakat Zararlı Türü etki etmez. 

68. Kemirgenlere karşi zehirli yem hazırlanmasında çinko fosfür maddesi tavsiye edilir. 

69. Mekaniksel savunma reaksiyonlardan bazıları şunlardır;  

✓ Yaprak tüyle veya mumla kaplı olması,  

✓ Enfeksiyon noktasının etrafında mantar tabakası oluşumu,  

✓ Kutikula tabakasının kalın olması,  

✓ Stomat açıklıklarının küçük, sayılarının az olması 

70. Zararlı kuşlara karşı savaşımında uygulanan yöntemlerde bazıları şunlardır; Tüfekle 

vurmak, Yuva bozma, Aynı türden kuş ölüsünü asma, Hasadı erken yapma 

71. Tarımsal  zararlıların  kışı  çeşitli  biyolojik dönemlerde (yumurta, larva, pupa, 

ergin) geçirmesi durumuna Kışlama dönemi’dir. 

72. Yaşamını birden fazla konukçu üzerinde ikame ettiren avcı böceklere 

Predatör’dür. 

73. Dışı boş koni pülverizatörde meme tiplerlerinden değildir.  

74. Pülverizatörde meme tipleri Akıtma, İçi boş koni, İçi dolu koni, Yelpaze’dir. 

75. Rhizoctonia solaniye Pencycuron spesifik etkilidir. 

76. Bağda salkım güvesine karşı Azxystrobin (Quadris (Syngenta) = Bag Mildiyösü ve 

Külleme) aktif maddeli kullanılmaz. 

77. Bağ Mildiyösü ve Külleme karşı Azxystrobin (Quadris (Syngenta)) aktif maddeli 

kullanılır. 
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78. Organik fungisitlerden bazıları şunlardır; Antibiotik, Dithiocarbamic asit türevleri, 

Benzimidazol’ler, Heterocylik bileşikler. 

79. Islanabilir Kükürtlüler Organik fungisit değildir. 

80. Fungisitlere ait özelliktir. Biyolojik etkiler-toksik özellikler-fiziksel özellikler 

81. Bitki patojenleridir; Viruslar ve Viroidler, Mikoplazmalar, Bakteriler, Funguslar’dır. 

Ama Bakteriyofajlar patojen değildir. 

82. Bitkilerde şekil bozukluğuna neden olan etmen Hormon Bileşimli Herbist 

Kullanımı’dır. 

83. Sıvı ve toz ilaçların püskürtülmesinde kullanılan makinelere Atomizörler’dir. 

84. Pestisitler değişik özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Etkiledikleri canlı grubuna göre 

pestisitleri şöyle sınıflandırırız: 

• İnsektisitler; böcekleri öldüren ilaçlardır.  

• Fungusitler; fungusları öldüren ilaçlardır.  

• Bakterisitler; bakterileri öldüren ilaçlardır.  

• Herbisitler; otları öldüren ilaçlardır.  

• Nematisitler; nemotodları öldüren ilaçlardır.  

• Akarisitler; akarları öldüren ilaçlardır.  

• Mollusitler; yumuşakçaları (salyangozları) öldüren ilaçlardır.  

• Rodentisitler; kemirgenleri öldüren ilaçlardır.  

• Avisitler; kuşları öldüren ilaçlardır. 

85. Çevre Koşulları (Özellikle Sıcaklık): Kuluçka (inkubasyon) süresin belirleyicidir. 

86. Etkili maddelerine göre sınıflandırılan fungisitlerdir. Organik Fungusitler, İnorganik 

Fungusitler, Organik metal Fungusitler, Antibiotikler’dir. Ancak Viroid Antibiotikler 

fungusitler sınıfına girmez. 

87. İlaçlama yaparken uyulması ve dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.  

• İlaçlamalar mutlaka serin saatlerde yapılmalıdır. Bunun için sabahın erken ya da akşam 

üzeri geç saatler seçilmelidir.  

• Özellikle 10 oC’nin altında ve 30 oC’nin üzerinde ilaçlama yapılmamalıdır. Her iki 

sıcaklık derecesinde de ilaçlar bitkiler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.  

• İlaçlama yapılırken ilacın bitkinin her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat edilmelidir.  

• İlaçlamaya belirli periyotlarda devam edilmelidir.  

• Hastalık veya zararlı doğru tespit edilmeli ve doğru ilaç seçilmelidir.  

• İlaçlama esnasında sağlık kurallarına dikkat edilmelidir. 
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88. Pestisitlerde bekleme süresi son ilaçlama ile hasat arasında geçen süre olduğundan insan ve 

hayvan sağlığı yönünden oldukça önemlidir. Pestisitlerde bekleme süresi;  

• Pestisitin çeşidi,  

• Kültür bitkisinin çeşidi,  

• Kültür bitkisini değerlendirme şekli,  

• İklim koşulları gibi etkenlere göre değişir.  

89. İlaçlama süresi hastalığın özelliğine, yağmurların sıklık ve süresine bağlı olarak değişir.  

Püskürtme ilaçlama: Bu amaçla kullanılan ilaçlar suda süspansiyon, emülsiyon veya eriyik 

hâlinde bitkilere püskürtülür. Bunun için pülverizatör veya atomizör gibi aletler kullanılır. 

Sistemik etkide püskürtme ile ilaçlamalarda bitki tarafından daha iyi alınmasını sağlamak 

için damlaların 2–3 saat bitki üzerinde kalması gerekir.  

Toz ilaçlama: Püskürtmeye oranla daha az kullanılır. Tozlamada el, sırt veya motorlu 

tozlama aletlerinden yararlanılır.  

Sisleme: Bu yöntem daha çok insektisit ve akarisitler de kullanılır. Çoğunlukla kapalı 

alanlarda uygulanır. Zerre büyüklüğü küçük olup hektara 3–8 lt su kullanılır. Son yıllarda 

süs ve sebze bitkileri seralarında bu uygulamalar az da olsa yapılmaktadır.  

90. Penetrasyon koşulları; Ilık hava koşulları, Düşük nem veya kuraklık 

91. Türkiye’de tarım tekniğinde yapılan bir hata değildir. Hasada yakın günlere kadar 

ilaçlama yapmamak 

92. MÜCADELE YÖNTEMLERİ  

FİZİKSEL MÜCADELE 

Yüksek Sıcaklıktan Yararlanma; Yüksek sıcak hava, Sıcak su, Kaynar su, Kızgın su 

buharı, Solarizasyon 

Yakma 

Su Altında Bırakma 

Suya Daldırma 

Mineral Tuzlardan Yararlanma 

Mekanik Mücadele 

Ezme 

Toplama 

Engelleme 

Tuzaklarla Yakalama; Yapışkan tuzaklar, Tuzak yemler, Kışlık tuzakları, Engel tuzaklar, 

Feromon tuzaklar, Işık tuzakları, Renk tuzakları, Kapanlar 
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KÜLTÜREL MÜCADELE 

Kuvvetli ve Sağlam Bitkiler Yetiştirmek; Uygun toprak ve yöney seçimi, Toprak işleme, 

Gübreleme, Tohum temizliği, Seyrek yetiştirme, Sulama ve drenaj,  

Dayanıklı Bitki Tür ve Çeşitleri Yetiştirmek 

Ekim ve Dikim Zamanının Ayarlanması 

Hasat Zamanın Ayarlanması 

Münavebe 

Tuzak Bitkiler 

Bitki Artıklarının ve Yabancı Otların Yok Edilmesi 

BİYOTEKNİK MÜCADELE 

Feromonlar 

Feromonlar şu şekilde sınıflandırılır:  

1. Çiftleşme (seks) feromonları  

2. Alarm feromonları  

3. Çiftleşmeyi artıran feromonlar  

4. Toplanma feromonları  

5. İz-işaret feromonlar  

6. Sosyal böceklerdeki kraliçe yetiştirme feromonları  

Juvenil Hormon Analogları 

Juvenil hormon analogları (JHA) böceklere karşı savaşta;  

1. Böceklerin embriyo gelişme düzenini bozarak  

2. Böceklerin başkalaşım düzenini bozarak  

3. Böceklerin bir gelişme döneminden diğer gelişme dönemine geçiş düzenini bozarak etki 

eden bileşiklerdir.  

Uzaklaştırıcılar 

Beslemeyi Engelleyiciler 

Yumurtlamayı Engelleyenler 

Kısırlaştırıcılar 

 

BİYOLOJİK MÜCADELE 

Biyolojik mücadelenin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

• Doğal dengeyi koruyucudur.  

• Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi yoktur.  
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• Diğer savaş yöntemlerinden daha ekonomiktir.  

• Dayanıklılık sorunları yoktur.  

• Süreklidir.  

Zararlıların doğal düşmanları adı verilen organizmalar, zararlılar üzerinde parazit, parazitoit, 

predatör olarak yaşarlar.  

Parazit; yaşamını tek bir konukçu bireyi üzerinde tamamlayan ve konukçusunu öldürmeyip 

zayıflatan organizmalardır.  

Parazitoit; yaşamını tek bir konukçu bireyi üzerinde tamamlayan ve konukçusunu belirli bir 

süre sonra öldüren organizmalardır.  

Predatör; yaşamını birden fazla konukçu bireyi üzerinde tamamlayan organizmalardır. 

Doğal Düşmanların Korunması 

Doğal Düşmanların Etkinliklerinin Artırılması 

Doğal Düşmanların Popülasyonlarının Artırılması 

93. KİMYASAL MÜCADELE 

Pestisitler 

İlaçların Karışabilirliği 

İlaç Hazırlığı ve İlaçlama Koşulları 

İlaçların Uygulanması; Yeşil aksam kapsaması şeklindeki uygulama, Tohum ilaçlaması, 

Toprak ilaçlaması 

94. Thiram; tohum ilaç olarak kullanılır. 

95. Mekaniksel savunma reaksiyon değildir. Enfeksiyon bölgesinde fenol bileşiklerinin 

birikimi 

96. Turunçgil pasböcüsüne karşı Bromopropylate 50 EC ilacı kullanılır. 

97. Entegre mücadele kapsamında yer alan biyolojik mücadelede kullanılan bakteriyel 

ajanlardan Xylophylus ampelinus değildir. 

98. Bir doğal düşmanın biyolojik mücadelede kullanılması için özelliklere Doğal düşman 

polifag olmalıdır. 

99. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara (Beyazsinek, Yaprak galeri sineği) karşı monitor 

olarak kullanılan bitki koruma ürünü Sarı yapışkan görsel tuzaklar’dır. 

100. Organizmalar tarafından üretilen ve diğer organizmalara toksik olan maddeler antibiyotik 

denir. 

101. Meyve ağacı akarlarına karşı Azoxystrobin etki maddeli BKÜ ürünü kullanılmaz 

102. Bitki koruma ürünü bayi kontrolleri için yanlıştır? Bayiler kontrol görevilileri tarafında 

ayda 1 kez kontrol edilir. 
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103. Bitki koruma ürünleri boş ambalajlarının bertarafında en uygun yöntem 3 kere su ile 

çalkalayıp, delindikten sonra geri dönüşüm kutusuna atılır. 

104. Bitki koruma ürünü formülasyon şekli Sistemik etkili formülasyonları değildir. 

105. Bitki koruma ürünlerinin bitki üzerinde parçalanma yollarındandır; Nem, Sıcaklık, Etmenin 

aktivitesi parçalama etmenlerindendir. Işık parçalama etmeni değildir. 

106. Bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması gereken tedbirlerdendir? 

Depolarda sıcaklığın 5 °C’nin altına inmemesi sağlanır. 

107. RENKLİ TUZAKLAR; 

Sarı yapışkan tuzağı: Örtüaltı (sera) sebze, meyve ve süs bitkilerinde sera beyazsinekleri ve 

yaprak galeri sinekleri için kullanılır. Kiraz bahçesinde kiraz sineği için kullanılır. 

Beyaz yapışkan tuzağı: Testereli Arı mücadelesinde kullanılır. 

Kırmızı yapışkan tuzağı: Fındık ve benzeri meyve/orman ağaçlarının, kabuklu 

böceklerinden olan Dalkıran ve Daldelen için kullanılır. 

Mavi yapışşkan tuzağı: Trips mücadelesinde kullanılır. 

Siyah yapışkan tuzağı: Domateste önemli zarar yapan Domates Güvesinin (Tuta absoluta) 

mücadelesinde kullanılır. 

108. BİRİNCİ TÜKETİCİLER: Ekosistemlerde görülen besin zincirinden herbivorler 

basamağında yer alır. 

109. Doğal denge: Böceklerle savaşım temel ilkesi değildir.  

110. Glukosinolatlar bitki savunmasında rol oynayan kükürtlü bileşiklerdir 

111. Buğdayda dar yapraklı yabancı otlara karşı Flusilazole herbisit kullanılmaz. 

112. Depolanmış tahıl ve tahıl ürünlerindeki karşı boş depo ilaçlamasında Bromophos 40 EC 

önerilir. 

113. Biyoteknik Yöntemler; Böceklerle savaşımda cezbedicilerin yöntemlerim kapsamıdır. 

114. Bağlarda salkım güvesine karşı Methaldehyde etkili madde önerilmez. 

115. Toprakta uzun süreli yeterli suyun bulunmaması bitkilerde yaterli beslenmedikleri için 

gelişme geriliği ortaya çıkar. 

116. Bitkilerde görülen yapısal değişiklikler; doku ve organlarda ölümler, renk değişikliği, 

şekil bozukluğu görülür. 

117. Depolanmış tahıl ve tahıl ürünlerindeki böceklere karşı koruyucu ilaçlarda biri 

malathion 2 toz’dur  

118. Meyve ağaçlarındaki kök kanserinin gelişimin sınırlandıran ilaç Toz Kükürt’tür. 

119. Bir bakteri hücresinin yapısında %70-80 su/%15-30 kuru madde yer alır.  

120. Elma içkurdu mücadelesinde cinsel çekici feromon tuzakları etkili şekilde kullanılır.  
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121. Boş depo ilaçlaması ürün depoya konmadan en az 15 gün önce ialaçlama yapılmalıdır. 

122. BKÜ seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerden bir değildir. Çabuk dekompoze 

olmamalıdır. 

123. Yüksek Sıcaklıktan Yaralanma böcekler karşı kullanılan mekaniksel savaş 

yöntemlerinden biri değildir. 

124. Böcekler karşı kullanılan mekaniksel savaş yöntemlerindir. Toplama, Tuzaklarla 

Yakalama, Bitki Artıklarını Yok Etme, Ezme 

125. Özellikle Toprak altı zararlılarına karşı uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan yöntem 

Münavebe’dir. Böceklerle savaşımında etkili olmaz. 

126. Türkiye’de domates güvesine karşı daha önceden tahmin ve erken uyarı çalışmaları 

henüz yapılmamıştır. 

127. Ekonomik Zarar Eşiğini etkileyen faktörlerden’dir. Böceğin Zararlı Olma Potansiyelli, 

Ürünün Ekonomik Değeri, Savaş Yönetimini Maliyeti, Zararlının Türü 

128. Böceklerle savaş hangileri temel ilkelerdir. Ekonomik Zarar Eşiği, Gübreleme, 

Ekonomik Zarar Seviyesi, Maliyet/Potansiyel Yarar Oranı 

129. Ekonomik Zarar Eşiğini etkileyen faktörlerden biri değildir. Böceğin biyolojik dönemi 

130. Kuvvetli ve sağlam bitkilerin yetiştirilmesi için alınan önlem seyrek yetiştirme’dir. 

131. Böceklerin doğada çok fazla miktarda sayılara ulaşabilmelerin nedeni Canlı Kalma 

Yeteneklerinin Yüksek Olması’dır. 

132. Antikoagülant grubu bitki koruma ürünü kan pıhtılaşmasını önleyici etkiye sahiptir. 

133. Entegre mücadelede en son başvurulacak yöntem kimyasal mücadele’dir. 

134. Fumigantlar (aliminyum fosfit, metil bromid, dichilorvos (DDVP)) 

135. Böceklerde dayanıklığı etkileyen ana faktorier; Kalıtsal etkenler, Fizyolojik etkenler, Çevre 

koşullarıdır. Konukçu bitkinin farklılığı ana faktörlerden değildir. 

136. Barkod programmda Bitki koruma ürününün dozu yer almaz. 

137. Bitki koruma ürünü gruplarından Klorlandırılmış Hidrokarbonlar yağ dokusunda birikime 

neden olurlar. 

138. Zararlı organizmalara karşı uygulanan tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde esas alınan 

en önemli faktörler; zararlı organizmaların biyolojisi ile iklim değeri arasındaki ilişkilerdir. 

139. Organik tarımda öncelikle uygulanması gerekli iki mücadele yöntemi verdır; Kültürel 

önlemler ve Kanunsal tedbir (Karantina) ‘lerdir. 

140. Metaldehyde organik tarımda kullanılacak bir bitkisel kökenli bir insektisit değildir. 

141. Ozon tabakasını inceltici maddeler arasında olan Metil Bromür, tarımda toprak fumigasyonu 

amacıyla kullanımı yasaklanmıştır. 
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142. Satışa arzedilen bir zirai mücadele alet ve makinasının üzerinde; imal yılı, seri numarası, 

ticari adı, bandrolü yazılır. Hangi üründe tavsiye edildiği yazılmaz. 

143. Organik tarımda Elma iç kurdunun (Cydia pomonella) mücadelesinde; Trichogramma 

türlerinin kullanımı, feromon tuzak kullanımı, gövdelerde oluklu mukavva 

kullanımı, tahmin ve erken uyarı sisteminden yararlanma önerilir. 

144. Tahmin ve Erken Uyarı çalısmalarında "Bitkinin Fenolojisi" döl sayısına, yumurta 

sayısına ve ilaçlama sayısına göre daha fazla öneme sahiptir. 

145. Dünyada en çok kulllanılan BKÜ Herbisittir. Türkiye'de ise insektisittir. 

146. Bitki koruma ürünü zehirlilik sınıfında; Dikkatli, Zehirli ve Çok Zehirli vardır. Ama 

zehirsiz yoktur. 

147. Kronik toksisite, bir kimyasal maddenin bir zaman periyodunda düşük düzeyde, tekrarlanan 

dozlarından sonra ortaya çıkan zehirliliğidir. Kronik Toksisitedir veya Değildir. 

• Kanser kronik toksisitedir. 

• Mutasyon kronik toksisitedir. 

• Anne karnındaki bebekte anormallik kronik toksisitedir 

• Deride tahriş kronik toksisite değildir. 

148. Tahmin ve erken uyarı çalışmaları ülkemizde yapılan zararlılardan yaygın yapılan Elma İç 

Kurdu’dur. 

149. Kimyasal mücadelede yapılması yanlıştır? İlaçlamalar sık aralıklarla yapılmalıdır.  

150. Bitki Koruma Ürünlerinden hangisi’nin kullanımı ülkemizde yasak değildir? 

Aldrin, Lindan, Methamidophos yasaklıdır. Ama Anılofos yasaklı değildir. 

151. Erken-Uyarı metodunda esas alınan kriterler; 

*Etkili sıcaklık toplamı, İlk ergin çıkış zamanı, Yumurta açılım zamanı bir kriterdir. 

**Bırakılan yumurta sayısı kriter değildir. 

152. Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca ruhsatlandırılma şartı bulunan ve bulunmamaktadır. 

 Pülverizatör, Atomizör, Tabanca ve meme bulunur. Selektör bulunmaz.  

153. Zararlılarla mücadelede önceden tahmin çalışmalarında Bitki koruma ürünlerinin etkinliği 

belirtisine ihtiyaç duyulmaz . 

154. Böceklerde letal dozun belirlenmesinde faktörlerden Böceğin konukçusu dikkate alınmaz. 

155. Entegre mücadele programlarında uygulanması Toprak analizi yapılması gereken 

aşamalardan biri değildir. 

156. Tarın tekniği uygulamalarında İlaçlamalar hasta gününe kadar devam edilmesi 

kesinlikle yanlıştır. 
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157. DİRENÇ TİPLERİ 

• Morfolojik Dayanıklılık 

• Davranış Dayanıklılık 

• Fizyolojik Dayanıklılık 

• Çarpaz Dayanıklılık 
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FORMÜLASYON 

AB: daneli yem ( grain bait )  

AE: aerosol dağıtıcı ( aerosol dispenser )  

AL: seyreltilmeden uygulanan diğer sıvılar ( other liquids to be applied undiluted)  

AP: diğer tozlar ( any other powder)  

BB: blok yem ( block bait)  

BR: briket ( briquette)  

CB: konsantre yem ( bait concentrate)  

CF: tohum ilaçlamasında kullanılan kapsül süspansiyon ( capsule suspension seed treatment)  

CG: kapsüllenmiş granül ( encapsulated  granules)  

CL: kontak likit veya jel ( contact liquid or gel)  

CP: kontak toz ( contact powder)  

CR: kristal ( cyristal)  

CS: kapsül süspansiyon (capsule suspension)  

DC: disperse olabilen konsantre (dispersible  concentrate)  

DF: kuru akışkan ( dust flowable)  

DP: toz ( dustable powder)  

DS: kuru tohum ilacı ( powder for dry seed  treatment)  

DT: direkt uygulama için tablet (taplet for direct  appilcation)  

EC: emülsiye olabilen konsantre (emulsifiable  concentrate)  

ED: elektrik yüklenebilen sıvı (  electrochargeable liquid)  

EG: emülsiye olabilen granül ( emulsifiable  granüle)  

EO: emülsiyon, yağda su (emulsion, water in oil)  

EP: emülsiye olabilen toz ( emulsifiable powder)  

ES: emülsiyon tohum ilacı ( emulsion for seed  treatment)  

EW: emülsiyon, suda yağ ( emulsion, oil in water) 

FD: kutu fümigant ( smoke tin)  

FG: ince granül ( fine granules)  

FK: duman mumu ( smoke candle)  

FP: duman kartuşu ( smoke cartridge)  

FR: duman çubuğu ( smoke rodlet)  

FS: tohum ilaçlaması için akıcı konsantre ( flowable concentrate for seed treatment)  

FT: duman tableti ( smoke tablet)  

FU: fumigant ( smoke generator)  

FW: duman granülü ( smoke pellet)  

GA: gaz (gas)  

GB: granül yem (granular bait)  

GE: gaz üreten ilaç (gas generating product)  

GF: tohum ilaçlaması için jel ( gel for seed  treatment)  

GG: makro granül ( macro granules)  

GL: emülsiye olabilen jel ( emulsifiable gel)  

GP: pülverieze edilebilen toz ( flo-dust)  

GR: granül (granüles)  
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GS: gres/yağ esaslı macun ( Grease)  

GW: suda çözünen jel (water soluble gel)  

HN: sıcak sisleme ilacı ( hot fogging concentrate)  

KK: kombi ambalaj katı/sıvı (combi-pack solid/liquid)  

KL: kombi ambalaj sıvı/sıvı ( combi-pack liquid/liquid)   

KN: soğuk sisleme ilacı ( cold fogging  concentrate)  

KP: kombi ambalaj katı/katı ( combi-pack solid/solid)  

LA: lak (lacquer)  

LS: tohum ilaçlaması için solüsyon ( solution or seed treatment)  

ME: mikro-emülsiyon ( micro-emulsion)  

MG: mikro granül ( micro granules)  

OD: yağda dağılabilen (oil dispersion)  

OF: yala karışabilen akıcı konsantre (oil miscible flowable concentrate)  

OL: yağla karışabilen sıvı ( oil miscible liquid)  

OP: yağda dağılabilen toz ( oil dispersible powder)  

PA: macun ( paste)  

PB: tabaka yem (plate bait)  

PC: jel veya macun konsantresi (gel or paste concentrate)  

PR: bitki esaslı çubuk ( plant rodlet)  

PS: pestisitle kaplanmış tohum (seed coated with a pesticide)  

RB: hazır yem ( bait)  

SB: kırıntı yem (scrap bait)  

SC: akıcı konsantre/süspansiyon konsantre ( suspension concentrate/flowable concentrate)=FL  

SD: direkt uygulama için akıcı konsantre (suspension concentrate for direct application)  

SE: suspo-emülsiyon (suspo-emulsion)  

SG: suda çözünen granül (water soluble granules)  

SL: suda çözünen konsantre ( soluble concentrate) 

SO: yayılan yağ ( spreading oil)  

SP: suda çözünen toz (water soluble powder)  

SS: tohum ilaçlaması için suda çözünen toz (water soluble powder for seed treatment)  

ST: suda çözünen tablet (water soluble tablet)  

SU: çok düşük hacimli süspansiyon ( ultra low Volume suspension)  

TB: tablet ( tablet)  

TC: teknik materyal ( technical meterial)  

TK: teknik konsantre ( technical concentrate)  

UL: çok düşük hacimli sıvı/ULV (ultra low volume liquid/ULV)  

VP: gaz neşreden ilaç ( vapour releasing product)  

WG: suda dağılabilen granül ( water dispersible granules) = WDG  

WP: ıslanabilir toz ( wettable powder)  

WS: tohum ilaçlaması için suda dağılabilen toz (water dispersible powder for slurry treatment)  

WT: suda dağılabilen tablet ( Water dispersible tablet)  

XX: diğer (others)  

ZC CS ve SC: formülasyonlarının karışımı ( amixed formulation of CS and SC)  

ZE CS ve SE: formülasyonlarının karışımı (amixed formulation of CS and SE)  
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ZW CS ve EW: formülasyonlarının karışımı (amixed formulation of CS and EW) 

Hazır Yem (RB): Formülasyonlardan fitotoksik etki yapma ihtimali en düşüktür. 

Xn: Zararlı 

N: Çevre için Tehlikeli 

 

Aynı Fomülasyonu İhtiva Eden Mücadele İlaçlarında Ambalaj Standartları  

Sıvı ilaçlar ( Yabancıot İlaçları ve yağlar dahil)  

50 cc, 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 lt, 5 lt, 10 lt, 17 lt, 60 lt, 200 lt  

DDVP için 100 cc, 250 cc, 450 cc, 900 cc 

Islanabilir Toz (WP) ilaçlar için 

100 gr, 200 gr, 400 gr, 800 gr, 2 kg, 4 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg 

Toz İlaçlar için 

1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg. 
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ÇIKMIŞ SORULAR ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI SORULARI 2008 

 

1. Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl 

Müdürlüklerine bildirirler? 

A) İnsektisit    B) Fungisit    C) Fumigant    D) Herbisit 

  

2. Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? 

A) Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği 

B) Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği 

C) Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelik 

D) Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında 

Yönetmelik 

  

3. Yapılan kontroller sonucunda ihtar cezası alan bir bitki koruma ürününün sonraki iki yıl 

içinde tekrar ihtar cezasını gerektiren bir ceza alması durumunda söz konusu bitki koruma 

ürününe uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yed-i emin uygulaması 

B) Ruhsat iptali cezası 

C) Şarj iptali cezası 

D) İkaz cezası 

  

4. Bitki koruma ürünü etiketinde aşağıdaki hangi bilginin bulunması zorunlu değildir? 

A) İmal tarihi ve şarj numarası 

B) Ruhsat sahibi firma adı ve adresi 

C) Bitki koruma ürününün tavsiye konuları ve dozları 

D) Bitki koruma ürününün fiziksel ve kimyasal özellikleri 

  

5. Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği’ne göre; “Etikete konulması zorunlu bilgilerin 

tamamını bulunduran, beyaz renkli zemin üzerine basılmış asgari 6 puntodan küçük olmayan 

yazı karakteri taşıyan bilgi ve kullanma formuna” ne denir? 

A) Prospektüs               B) Reçete 

C) Gizli Reçete              D) Spesifikasyon 

  

6. Bir bitki koruma ürününün az miktarda fakat uzun süreli alınması hâlinde sıcakkanlılarda 

meydana getirdiği fizyolojik düzensizliklere ne denir? 

A) Toksisite             B) Kronik Toksisite 

C) Zehirlenme          D) Akut Toksisite 

  

7. Bitki koruma ürünlerinin kontrollerinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi aranmaz? 

A) Kimyasal ve fiziksel özelliklerinin spesifikasyonunda belirtilen değerlere uygunluğu 

B) Tavsiye edildiği hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bitki gelişimine etkisi 

C) Etiketinin Bakanlıkça tasdik edilmiş örnek etiketine uygunluğu 

D) Ambalajının gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygunluğu 

  

8. Bitki koruma ürünlerinin kontrolleri amacıyla yapılan fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

tespit edildiği analizlerde aşağıdaki hususlardan hangisi aranmaz? 

A) Aktif madde miktarı 

B) Asidite, alkanite, PH değeri 

C) Tavsiye edildiği ürünlerdeki biyolojik etkinliği 

D) Islanabilir toz formülasyonlarda görünüş, incelik ve süspansiyon kabiliyeti 
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 9. Bayilerde satışa sunulan İnsektisitlerin, Mollussisitlerin, Herbisitlerin, Bitki Gelişim 

Düzenleyicilerin (BGD) ambalaj renklerini belirten sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Beyaz – Pembe – Sarı − Cam göbeği mavisi 

B) Pembe – Sarı – Cam göbeği mavisi – Beyaz 

C) Yeşil – Mavi – Pembe − Beyaz 

D) Beyaz – Mavi – Mor – Yeşil 

  

10. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılma şartı 

bulunmamaktadır? 

A) Pülverizatör          B) Selektör           C) Atomizör           D) Tabanca ve meme 

  

11. Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge’ye göre Sınıf 4: 

(Az zehirli olanlar) sınıfına giren bitki koruma ürünlerinin etiket ve ambalajlarında aşağıdaki 

ibarelerden hangisi bulunmalıdır? 

A) Zehirli   B) Dikkat   C) Çok zehirli  D) Zehirsiz 

  

12. Aşağıda parantez içerisinde Türkçe karşılıkları belirtilmiş olan bitki koruma ürünü 

gruplarının hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? 

A) İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 

B) HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 

C) MOLLUSSİSİT (Fare ilacı) 

D) AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı) 

  

13. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlenmelerinde ilk yardım tedbiri 

değildir? 

A) Zehirlenen kişinin bilinci açık ise kusturulmamalıdır. 

B) Zehirlenen kişinin düzenli ve sürekli solunum yapması sağlanmalıdır. 

C) Zehirlenen kişi bitki koruma ürününün etki alanından uzaklaştırılmalıdır. 

D) Zehirlenen kişi, en kısa zamanda zehirlenmeye sebep olan bitki koruma ürünü ambalajıyla 

birlikte en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. 

  

14. Aşağıdaki kimyasallardan hangisi suda yaşayan canlılara daha fazla zehirlidir? 

A) Carbendazim           

B) Acephate 

C) Endosülfan              

D) Dichlorvos 

  

15. Doğal düşmanların bitki koruma ürünlerinden en düşük düzeyde etkilenmelerini 

sağlamak için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? 

A) Mümkün olduğunca geniş spektrumlu bitki koruma ürünleri seçilmelidir. 

B) Doğal düşmanlara etkisi düşük bitki koruma ürünleri seçilmelidir. 

C) Bitki koruma ürünleri önerilen doz üstündeki dozlarda kullanılmamalıdır. 

D) Bitkiler çiçekli iken bitki koruma ürünü kullanılmamalıdır. 

  

16. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlenmelerindeki ilk yardım 

önerilerinden biri değildir? 

A) Öncelikle zehirlenmenin nedeninin bilinmesine çalışılmalıdır. 

B) Zehirlenen kişi etki alanından uzaklaştırılmalıdır. 

C) Zehirlenen kişiye bol içecek içirilmelidir. 

D) Vücudu bol ve temiz su ile yıkanmalıdır. 
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17. Aşağıdaki kimyasallardan hangilerinin kullanımı insan ve çevre sağlığı açısından en çok 

tehlike oluşturmaktadır? 

A) Bakır − Kükürt 

B) Endosulfan − Kükürt 

C) Chlorpyriphos ethyl − Captan 

D) Chlorpyriphos ethyl − Methyl bromide 

  

18. Arıcılık yapılan bir yerde ilaçlama yapılması gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İlaçlamadan önce çevredeki arıcılar haberdar edilmelidir. 

B) Kovanlar için ilaçlanma olasılığı olan bitkilerden uzakta güvenli bir yer seçilmelidir. 

C) Bitki koruma ürünlerinin granül formülasyonları yerine toz formülasyonları tercih edilmelidir. 

D) Bitki koruma ürünlerinin toz formülasyonları yerine granül formülasyonları tercih edilmelidir. 

  

19. Özellikle serada çalışanların sigara içmemeleri, içenlerin ise içtikten sora ellerini sabunla 

iyi bir şeklide yıkamaları neden önerilmektedir? 

A) Temizlik için 

B) Virüslerin bulaşmasını önlemek için 

C) Tripsler ile yayılan virüsleri önlemek için 

D) Bakterilerin bulaşmasını engellemek için 

  

20. Aşağıdakilerden hangisi hasat edilen ürünlerdeki bitki koruma ürünü kalıntılarını 

engellemek için dikkat edilmesi gereken bir unsurdur? 

A) Pülverizatör tipini doğru seçmek 

B) İlaçlama yaparken maske kullanmak 

C) Sulama yapıldıktan sonra ilaçlama yapmak 

D) Son ilaçlama ile hasat arasındaki olması gereken süreye dikkat etmek 

  

21. Tüketiciye sunulan gıda ürünlerinde insan ve hayvan sağlığı için zararsız kabul edilerek 

bulunmasına müsaade edilen kalıntı miktarına ne ad verilir? 

A) Minumum kalıntı limiti  B) Maksimum kalıntı limiti 

C) ED 90    D) Pestisit 

  

22. Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı 

sebebi değildir? 

A) Sistemik bitki koruma ürünü kullanmak 

B) Tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanmak 

C) Tavsiye edilen miktardan fazla bitki koruma ürünü kullanmak 

D) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresine uymamak 

  

23.MRL’nin birimi nedir? 

A) ml/kg             B) ml/l C) mg/l               D) mg/kg 

  

24. Aşağıdakilerden hangisi son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında 

gerçekleşir? 

A) İlaç uygulama sayısı artar. 

B) Ürün olgunlaşıp hasada gelmez. 

C) Tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar. 

D) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili mücadele yapılamaz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisinde tarım ürünlerinde bulundurulmasına izin verilen bitki 

koruma ürünlerinin limitleri yer almaktadır? 

A) Kodeks                                     B) AB 

C) MRL                                        D) GLP 

  

26. Bitki koruma ürünü kalıntılarının izlenmesi ve kontrolünün hangi aşamada yapılması 

gerekli değildir? 

A) Üretim                                       B) Tüketim 

C) İşleme                                        D) İthalat 

  

27. Tüketilen besin maddesi içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla kalıntı miktarına ne 

denir? 

A) Toksisite                                    B) İnhalasyon 

C) Tolerans                                     D) Teratogenik 

  

28. Bir yabancı ot türünün herbisite dayanıklı ve duyarlı bireylerinin bulunduğu bir tarlada 

herbisit kullanımına karar verilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez? 

A) Herbisitin etki mekanizmasına 

B) Herbisitin sistemik olup olmamasına 

C) Yabancı otun ekonomik zarar eşiğine 

D) Yabancı otla mücadele edilmesi gereken döneme 

  

 

29. “Bir türün normal bir popülasyonundaki bireylerin çoğunu öldürdüğü ispatlanan bir 

insektisit dozunu, aynı böceğin diğer bir popülasyonunun tolere etme yeteneğinin gelişmesi” 

ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? 

A) Direnç 

B) Popülasyon ekolojisi 

C) Popülasyon dinamiği 

D) Ekonomik zarar düzeyi 

  

30. Bir fungisite dayanıklılık kazanmış bir fungal organizma için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Organizmada fungisite dayanıklılık sürekli olur. 

B) Belli bir süre sonra fungisite karşı dayanıklılık artışı olur. 

C) Belli bir süre sonra fungisite karşı hassasiyet artışı olur. 

D) Fungisit dayanıklılığı çevre faktörlerine göre değişkenlik gösterir. 

  

31. Farklı gruplardaki çok fazla sayıdaki akarisite karşı dayanıklılık kazanmış olan akar türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tetranychus urtica 

B) Eriophyes vitis 

C) Brevipalpus phoenicis 

D) Panonychus ulmi 

  

32. Etki spekturumu nedir? 

A) Zararlıların sadece yumurtalarına etki demektir. 

B) Kullanılan kimyasalın üniform kaplama meydana getirmesidir. 

C) Bir bitki koruma ürününe karşı duyarlı türlerin sayısıdır. 

D) Kimyasal bitkilerin bitkide meydana getirdiği zehirlilik etkisidir. 
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 33. Bitki koruma ürünlerinden yabancı ot öldürücü olanlarının daha uzun süreli 

kullanımlarını sağlayabilmek için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A) Her yıl aynı etki mekanizmalı ilaçları kullanmak 

B) Her yıl aynı etki mekanizmalı ilaçları kullanmamak 

C) Her yıl aynı etkili maddelerin dozunu azaltarak kullanmak 

D) Her yıl etki mekanizması aynı olan ilaçları karıştırarak kullanmak 

  

34. Bir böceğin bir ilaca dayanıklılık kazandıktan sonra etki mekanizmasını birbirine yakın 

olan ilaçlara karşı da dayanıklılık göstermesi, hangi tip dayanıklılık olarak bilinir? 

A) Çoklu dayanıklılık 

B) Fizyolojik dayanıklılık 

C) Yapısal dayanıklılık 

D) Çapraz dayanıklılık 

  

35. Aşağıdakilerden hangisi böceklerde dayanıklılığı etkileyen ana faktörlerden birisi 

değildir? 

A) Kalıtsal etkenler 

B) Fizyolojik etkenler 

C) Çevre koşulları 

D) Konukçu bitkinin farklılığı 

  

36. Bitki koruma ürünleri satan bayilerde uygulanan barkod programında aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yer almaz? 

A) Bitki koruma ürününün dozu 

B) Bitki koruma ürününün ticari adı 

C) Bitki koruma ürününün aktif maddesi 

D) Bitki koruma ürününün şarj numarası 

  

37. Satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin kimden alındığı, stok miktarları ile kime, ne 

miktarda, hangi ürünlerde kullanılmak üzere satıldığının takibi amacıyla yürütülen 

programa ne ad verilir? 

A) Sörvey programı 

B) Barkod programı 

C) Kontrol ve izleme programı 

D) Bitki koruma kontrol programı 

  

38. Meyve ağaçlarında monilya hastalığına karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi 

önerilmez? 

A) Carbendazim            B) Benomyl 

C) Bakıroksiklorür        D) Captan 

  

39. Taş çekirdekli meyve ağaçlarında yaprak delen hastalığının ilk ve son ilaçlamalarında 

aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılır? 

A) Bakırlı preparatlar      B) Benomyl 

C) Hexaconazole             D) Myclobutanil 

  

40. Akdeniz meyve sineği aşağıdaki turunçgil türlerinden hangisinde zarar yapmaz? 

A) Greyfurt          B) Portakal 

C) Ekşi limon       D) Mandarin 
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41. Aşağıdaki böceklerden hangisi monofag bir zararlıdır? 

A) Zeytin pamuklu biti Euphyllura olivina Costa.) 

B) Yeşilkurt Heliothis armigera Hübn.) 

C) Lahana kelebeği Pieris brassicae (L.) 

D)Yaprak bitleri 

  

42. Meyve sinekleri ile mücadelede ilaçlamalar böceğin hangi biyolojik dönemine karşı 

yapılır? 

A) Yumurta          B) Pupa 

C) Larva               D) Ergin 

  

43. Aşağıdaki zararlılardan hangisi tatlımsı madde çıkararak zarar yaptığı bitkilerde 

fumajine sebep olur? 

A) Süne                   B) Yaprak bitleri 

C) Kiraz sineği        D) Elma iç kurdu 

  

44. Kiraz sineği bir yılda kaç döl vermektedir? 

A) 1        B) 2          C) 3            D) 4 

  

45. Kemiricileri öldüren bitki koruma ürünleri aşağıdaki gruplardan hangisine girer? 

A) Herbisit              B) Mollussisit 

C) Rodentisit         D) Repellent 

  

46. Elma hastalıklarıyla entegre savaşım programının uygulanmasında hedef alınan esas 

hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elma küllemesi    B) Elma karalekesi 

C) Elma acı çürüklüğü   D) Elma dal kanseri 

  

47. Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara (Beyaz sinek, Yaprak 

galeri sineği) karşı monitor olarak kullanılan bitki koruma ürünüdür? 

A) Sarı yapışkan görsel tuzaklar  B) Pestisit uygulamaları 

C) Feromon tuzakları    D) Yem tuzağı 

  

48. Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında zararlı olan parazit bir bitkidir? 

A) Küsküt                  B) Canavar otu 

C) Ökse otu               D) Kanyaş 

  

49. Patates Siğil (Synchytrium endobioticum) hastalığının patates bitkisinde belirtileri 

nelerdir? 

A) Yeşil aksamda solgunluk ve kuruma 

B) Erken dönemde çökerten ve kök çürüklüğü 

C) Kökler üzerinde kahverengi-kırmızı çökük lekeler 

D) Yumru, stolon ve kök boğazında karnabahar benzeri etli, pürüzlü urlar 

  

50. Rhizomania virüsü nasıl taşınır? 

A) Olpidium brassicaeile 

B) Aphis gossypiiile 

C) Thrips tabaciile 

D) Eriophyes inaequalisile 
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51. Aşağıdaki etkili maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi meyve ağacı akarlarına karşı 

kullanılmaz? 

A) Quinomethionate % 25 

B) Propargite 588 g/l 

C) Mancozeb % 80 

D) Kükürt % 80 

  

52. Aşağıdakilerden hangisi bitki paraziti nematodlarına karşı uygulanan en önemli mücadele 

metodudur? 

A) Kimyasal mücadele 

B) Fiziksel mücadele 

C) Biyolojik mücadele 

D) Münavebe 

  

53. Aşağıda verilen hastalık-konukçu ikililerinde, ilgili konukçu ile ülkemizde en yaygın 

görülen hastalık esas alınmıştır. Aşağıdaki hastalık-konukçu ikililerinden hangisi buna 

uymamaktadır? 

A) Şeker pancarı − Mildiyö hastalığı   B) Limon − Uçkurutan 

C) Armut − Ateş yanıklığı    D) Nohut − Antraknoz 

  

54. Buğday kara pas hastalığına karşı mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi 

kullanılmaz? 

A) Yüzey ilaçlaması 

B) Tohum ilaçlaması 

C) Ara konukçunun imhası 

D) Dayanıklı çeşit yetiştirmek 

  

55. Bitki virüs hastalıklarının yayılmasını aşağıdakilerden hangisi sağlayamaz? 

A) Böcekler                                  B) Funguslar 

C) Fide/fidan−Tohum                   D) Bakteriler 

  

56. Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdekli meyvelerin en önemli virüs hastalığıdır? 

A) Stolbur                                     B) Psorosis 

C) Infectious variegation              D) Plum Pox (Şarka) 

  

57. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mildiyö 

B) Külleme 

C) Kök çürüklüğü 

D) Erken yaprak yanıklığı 

  

58. Kışı toprakta ve hastalıklı bitki artıkları üzerinde klamidospor olarak geçiren, mısır 

bitkisinin toprak üstü aksamında; yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçeklerde gal adı 

verilen şişkinlikler meydana getiren, kültürel önlem dışında kimyasal mücadelesi 

bulunmayan mısır fungal hastalığının adı nedir? 

A) Ustilago maydis (Mısır rastığı) 

B) Ustilago nuda tritici (Buğday rastık hastalığı) 

C) Helminthosporium turcicum (Kuzey yaprak yanıklığı) 

D) Hemminthosporium maydis (Mısır güney yaprak yanıklığı) 
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 59. Aşağıdakilerden hangisi turunçgil meyvelerinde hasat sonrası fungal hastalık etmeni 

değildir? 

A) Penicillium digitatum (Yeşil küf) 

B) Phoma tracheiphila (Uçkurutan) 

C) Diplodia natalensis (Sap ucu çürüklüğü) 

D) Phytophthora citrophthora (Zamklanma hastalığı) 

  

60. Külleme hastalığının mücadelesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önüne 

alınmaktadır? 

A) Yaprak ıslaklığı           B) Etkili sıcaklık toplamı          C) Yağış                   D) Fenoloji 

  

61. Aşağıdakilerden hangisi, çekirgelerin toplu ve salgın devresini gösterir? 

A) Faz   B) Soliter            C) Gregar   D) Arafaz 

  

62. Tarla ve ada tavşanlarına karşı hangi tip ilaç önerilir? 

A) Thiram                   B) Malathion              C) Fenitrothion           D) Carbaryl 

  

63. Tohum ilaçlaması aşağıdaki zararlı böceklerden hangisinin mücadelesinde en etkin 

kimyasal mücadele şeklidir? 

A) Süne (Eurygaster spp.) 

B) Ekin kambur böceği (Zabrus spp.) 

C) Ekin Bambul Böceği (Anisoplia spp.) 

D) Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei Brulle) 

  

64. Üzüm meyvelerinde çekirdek evleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık 

hangisidir? 

A) Mildiyö                       B) Antraknoz 

C) Ölü kol                        D) Külleme 

  

65. Bitki öz suyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan, iki çift bacaklı akar 

türleri hangi familya içinde yer alır? 

A) Tetranychidae                B) Phytoseiidae 

C) Eriophyidae                   D) Acaridae 

  

66. Kemirgenlere karşı zehirli yem hazırlanmasında aşağıdaki etkili maddelerden hangisi 

tavsiye edilir? 

A) Çinko fosfür                B) Endosülfan 

C) Carbaryl                       D) Carbofuran 

  

67. Yaşamını tek bir zararlı böcek üzerinde tamamlayan ve onu belirli bir süre sonunda 

öldüren organizmalara ne ad verilir? 

A) Predatör                B) Parazitoit 

C) Hyperparazit         D) Parazit 

  

68. Turunçgil zararlısı torbalı koşnil Icerya purchasi’yi herhangi başka yönteme gerek 

kalmadan baskı altında tutan avcı böcek hangisidir? 

A) Rodolia cardinalis 

B) Chrysoperla carnea 

C) Coccinella septempunctata 

D) Exochomus quadripustulatus 
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69. Aşağıdaki bitki koruma ürün gruplarından hangisi yağ dokusunda birikime sebep olur? 

A) Karbamatlar 

B) Pyrethroidler 

C) Organik fosforlular 

D) Klorlandırılmış hidrokarbonlar 

  

70. İnsanlarda zehirlenme durumunda bitki koruma ürünlerinin etkisini azaltmak veya 

ortadan kaldırmak için kullanılan maddelere ne denir? 

A) Antijen                 B) Antidot 

C) Antialerjik            D) Antikolinerjik 

  

71. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ekotoksikolojik çalışmaların kapsamındadır? 

A) Feromon tuzaklarının kullanılması 

B) Toprak solarizasyonu 

C) Sucul toksisite testleri 

D) Ekim nöbeti 

  

72. LD50 nedir? 

A) Bitki koruma ürünlerinin zehirlilik oranı 

B) Akıcı toz ilaç formülasyonunun simgesi 

C) Test hayvanlarının belirli bir süre sonunda yarısını öldürmek için gerekli doz 

D) Test hayvanlarının belirli bir süre sonunda yarısını öldürmek için gerekli konsantrasyon 

  

73. Bir bitki koruma ürününün zehirliliğini etkileyen en önemli etken nedir? 

A) Kullanım dozu 

B) Formülasyon şekli 

C) Kullanım zamanı 

D) Kullanım ekipmanı 

  

74. Zararlı organizmalara karşı uygulanan tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde 

esas alınan en önemli faktörler nelerdir? 

A) Zararlı organizmaların morfolojik özellikleri 

B) Konukçu bitkinin sistematikteki yeri ve özellikleri 

C) Zararlı organizmalara karşı uygulanan bitki koruma ürünleri 

D) Zararlı organizmaların biyolojisi ile iklim değerleri arasındaki ilişkiler 

  

75. Aşağıdakilerden hangisi zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce yapılması gerekli 

olan hususlardan değildir? 

A) Zararlıların yoğunluğu ve zararı tespit edilmelidir. 

B) Zararlı görülür görülmez mücadeleye başlanmalıdır. 

C) Bir kültürdeki zararlı ve faydalı türlerin durumu saptanmalıdır. 

D) Zararlıların popülasyonunu etkileyen faktörler belirlenmelidir. 

  

76. Bir doğal düşmanın biyolojik mücadelede kullanılması için hangi özelliklere sahip olması 

gerekli değildir? 

A) Doğal düşman polifag olmalıdır. 

B) Doğal düşmanın biyolojisi konukçu ile uyuşmalıdır. 

C) Doğal düşman çevre faktörlerine karşı geniş toleranslı olmalıdır. 

D) Doğal düşman konukçusu olan zararlıyı arayıp bulma yeteneğine sahip olmalıdır. 
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77. Organik tarımda öncelikli uygulanması gerekli iki mücadele yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Biyoteknik savaşım − Kimyasal mücadele 

B)Biyolojik mücadele − Kültürel önlemler 

C)Kültürel önlemler − Kanunsal tedbirler 

D)Biyoteknik savaşım − Mekanik mücadele 

  

78. Organik tarımda malç uygulaması ile hangi bitki koruma sorunlarına çözüm aranabilir? 

A)Yabancı ot              B)Hastalık – Zararlı  

C)Yabancı ot – Hastalık                    D)Yabancı ot – Hastalık – Zararlı 

  

79. Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılacak bitki koruma ürünlerinde 

bulunması gereken bir özellik değildir? 

A) Hedef alınmayan organizmalara düşük toksisiteli olması 

B) Pestisit üretim sürecinde organik kurallara bağlı kalınması 

C)Etki süresinin çok uzun olması 

D)Geniş spektrumlu olmaması 

  

80. Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılabilecek bitkisel kökenli bir insektisit 

değildir? 

A) Azadirachtin              B) Pyrethrum              C) Metaldehyde              D) Rotenone 

  

81. Ülkemizde organik tarımın sağlıklı olarak gelişmesi, bitki koruma uygulamalarındaki 

hangi değişime neden olmaz? 

A) Sentetik bitki koruma ürünü kullanımında azalma 

B) Biyoteknik yöntemlerin kullanımında artış 

C) Biyolojik mücadele uygulamalarında artış 

D) Kültürel önlemlere olan talebin azalması 

  

82. Aşağıdaki etmenlerden hangisi entegre mücadele kapsamında yer alan biyolojik 

mücadelede kullanılan bakteriyel ajanlardan biri değildir? 

A)Xylophylus ampelinus   B)Pseudomonas fluorescens 

C)Bacillus thuringiensis   D)Agrobacterium radiobacter 

  

83. Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde toprak kökenli hastalık ve 

nematodlara karşı uygulanan fiziksel bir mücadele yöntemidir? 

A) Dengeli gübreleme                             B) Damla sulama 

C) Solarizasyon                                       D) Tuzak bitki kullanımı 

  

84. Entegre mücadele teknik talimatlarının, zararlılarla mücadelesinde örnekleme ve kontrol 

yöntemlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A)Tuzak yöntemi                                     B)Fenoloji yöntemi 

C)Darbe yöntemi                                      D)Gözle inceleme yöntemi 

  

85. Aşağıdakilerden hangisi entegre mücadelenin ilkelerinden biri değildir? 

A) Doğada mevcut olan doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi 

B) Hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması 

C) Kimyasal savaşımda biyorasyonel preparatların kullanımına öncelik verilmesi  

D) Uygun mücadele metotları ve tekniklerinin birbirini tamamlayacak şekilde uygulanması 
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 86. Entegre süne mücadelesinde bitki koruma ürünü uygulaması hangi biyolojik dönemlere 

karşı uygulanır? 

A)Kışlamış erginlere karşı 

B)Bütün nimf dönemlerine karşı 

C)Yeni nesil erginlere karşı 

D) 2. ve 3. dönem nimflere karşı 

  

87. Ülkemizde elma bahçelerinde aşağıdakilerden hangisi ana hastalık ve zararlı 

durumundadır? 

A)Elma Küllemesi − Altınkelebek 

B)Elma karalekesi hastalığı − Elma içkurdu 

C)Rosellina kök çürüklüğü − Elma gövde kurdu 

D)Elma memeli pas hastalığı − Elma göz kurdu 

  

88. Etkin maddesi çözücü ve emülsiyon sağlayıcı maddelerden oluşan, su veya başka 

diluentlerle seyreltilmeye imkân veren formülasyon şekli nedir? 

A) SP           B) WG         C) WP         D) EC 

  

89. Zararlı organizmaların ekonomik zarara sebep olan en düşük popülasyon yoğunluğuna ne 

ad verilmektedir? 

A)Ekonomik zarar seviyesi 

B)Zararlı mücadele eşiği 

C)Ekonomik zarar eşiği 

D)Zararlı seviyesi 

  

90. Yaprağa uygulanan, absorbe edilen ve bitkinin diğer organlarına yayılan ve bir çok bitkiyi 

öldüren herbisitler nasıl tanımlanır? 

A)Yaprak − Sistemik − Selektif 

B)Yaprak − Kontakt − Selektif 

C)Yaprak − Sistemik − Selektif olmayan 

D)Yaprak − Kontakt − Selektif olmayan 

  

91. Zararlı populasyonunu ekonomik zarar eşiği altında tutmak için, onlar üzerinde yaşayan 

organizmalardan yararlanarak yapılan mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Biyolojik mücadele 

B)Fiziksel mücadele 

C)Biyoteknik mücadele 

D)Kimyasal mücadele 

  

92. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele etmenlerinden birisi değildir? 

A) Parazitoidler              B) Hyperparazitoidler 

C) Predatörler                D) Entomopatojenler 

  

93. Aşağıdakilerden hangisi bir ilaçlama makinesinin kalibrasyonunda dikkate alınması 

gereken kriterlerden birisi değildir? 

A)İlerleme hızı 

B)Meme debisi 

C)Uygulama normu 

D)Pülverizatör karıştırıcı tipi 

  



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

104 
 

94. Ozon tabakasını inceltici maddeler arasında olduğu için tarımda toprak fumigasyonu 

amacıyla kullanımı yasaklanan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir? 

A) DDVP                     B) Metam sodyum 

C) Metil bromür           D) Formalin 

  

95. Esterli herbisitler daha çabuk nereden alınır? 

A)Yapraktan 

B)Rizomlardan 

C)Gövdeden 

D)Toprak altı organlardan 

  

96. Litresinde 35 g aktif madde içeren bir preparat dekara 200 ml dozunda tavsiye edilirse 

dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır? 

A) 5         B) 7        C) 10        D) 15 

  

97. Kullanılan kimyasal öldürücülerin, uygulama yapılan bitkiler üzerinde olumsuz etki 

gösterme durumuna ne isim verilir? 

A) Letal doz            B) Fitotoksisite 

C) Toksisite             D) Tolerans 

  

98. Zararlılarla mücadelede önceden tahmin çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin 

belirlenmesine ihtiyaç duyulmaz? 

A)Ekonomik zarar eşiği 

B)Zararlının biyolojisi 

C)Bitki koruma ürünlerinin etkinliği 

D)Popülasyondaki sayısal değişimler 

  

99. Böceklerin gelişebildiği en düşük sıcaklığa ne denir? 

A) Termal konstant             B) Etkili sıcaklık 

C) Bonitasyon                     D) Gelişme eşiği 

  

100. Tarımsal zararlı böcekler, hayvanlar aleminin hangi şubesi ve hangi bölümündedir? 

A)Arthropoda, Insecta 

B)Aranea, Insecta 

C)Annelida, Hexapoda 

D)Arachnida, Tetranychidae 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI SORULARI 2009 

  

1. Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? 

A)İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca 

B)Valilikçe görevlendirilen elemanlarca 

C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca 

D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca 

  

2. Satışa arz edilen bir zirai mücadele alet ve makinesinin üzerinde aşağıda belirtilenlerden 

hangisi aranmaz? 

A)Hangi ürünlerde tavsiye edildiği   B)İmal yılı, seri numarası 

C)Ticari adı      D)Bandrol 

  

3. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü etiketinde bulunması zorunlu olan kullanma 

bilgilerinden değildir? 

A)Tavsiye ve dozlar 

B)Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 

C)Bitki koruma ürününün net ve brüt ağırlıkları 

D) Bitki koruma ürününün kullanılması ve depolanması ile ilgili uyarılar 

  

4. Bitki koruma ürünleri, insan ve sıcakkanlı hayvanlara zehirlilik bakımından kaç sınıfa 

ayrılır ? 

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4 

  

5. Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi’nin hazırlanmasında aşağıdaki belirtilen 

yönetmeliklerden hangisi dayanak olarak alınmıştır? 

A) Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği 

B) Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği 

C) Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik 

D) Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında 

Yönetmelik 

  

6. Bayilerde satışa sunulan Fungisitlerin, Fumigantların, Herbisitlerin, Akarisitlerin ambalaj 

renklerini belirten sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Yeşil – Mavi – Pembe – Beyaz 

B)Yeşil – Beyaz – Sarı – Beyaz 

C)Beyaz – Mavi – Mor – Yeşil 

D)Beyaz – Pembe – Sarı – Cam göbeği mavisi 

  

7. Aşağıda parantez içerisinde Türkçe karşılıkları belirtilmiş olan bitki koruma ürünü 

gruplarından hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? 

A) RODENTİSİT (Fare ilacı) 

B) İNSEKTİSİT (Böcek ilacı) 

C) HERBİSİT (Mantar ilacı) 

D) MOLLUSSİSİT (Salyangoz ve sümüklü böcek ilacı) 

  

8. % 60 aktif madde olan bir preparat, dekara 400 g dozunda tavsiye edilirse, dekara düşen 

aktif madde miktarı kaç gramdır? 

A) 200                                                B) 240      

C) 400                                                D) 600 
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9. Bitki koruma ürünlerinin birlikte kullanılmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Fiyat araştırması     B) Karışabilirlik testi 

C) Zehirlilik testi         D) Etkinlik testi 

 

10. LD50 ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) LD50 g/ l olarak ifade edilir. 

B) Bitki koruma ürününün tavsiye dozu ile ilgili bilgi verir. 

C) Bitki koruma ürününün kanserojen olup olmadığını belirlemektedir. 

D) Düşük LD50 değeri, zehirliliği yüksek bir maddeyi göstermektedir. 

  

11. Aşağıdakilerden hangisi pestisit zehirlenmelerinin nedenlerinden değildir? 

A) Aşırı dozda kullanılması 

B) Uygulama esnasında ilaçla temas edilmesi 

C) Uygulama aletinin kalibrasyonunun yapılması 

D) Bitki koruma ürünü ambalajlarının içinde su ve besin maddesi saklanması 

  

12. Aşağıdakilerden hangisi bilinçsizce yapılan ve tekniğine uygun olmayan bitki koruma 

ürünü uygulamaları sonucunda görülmez? 

A) Yararlılar ve doğal hayat korunmaktadır. 

B) Hedef alınan zararlılarda direnç oluşmaktadır. 

C) İnsan, hayvan ve çevre sağlığı tehdit edilmektedir. 

D) Önemli olmayan bazı zararlılar ana zararlı konumuna geçmektedir. 

  

13. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması 

gereken önlemlerden biri değildir? 

A) Depo fazla havadar olmamalıdır. 

B) Depoda mümkünse çeşme ve sabun bulunmalıdır. 

C) Açık ambalajlı bitki koruma ürünleri depoda tutulmamalıdır. 

D) Bitki koruma ürünleri insan ve hayvanlardan ayrı odalarda depolanmalıdır. 

  

14. Aşağıdakilerden hangisi ilaçlamadan sonra alınacak önlemleri kapsamaz? 

A) İlaçlamadan sonra el ve yüz, bol sabunlu su ile temizlenmelidir. 

B) İlaçlama aletleri ve bulaşık kaplar bol deterjanlı su ile temizlenmelidir. 

C) Artan bitki koruma ürünleri kendi orijinal ambalajında saklanmalıdır. 

D) Boş bitki koruma ürünü ambalajları uyarı amacıyla ilaçlama yapılan yere görünecek şekilde 

bırakılmalıdır. 

  

15. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü seçiminde dikkat edilmesi gereken 

faktörlerden biri değildir? 

A)Bitkiye toksik olmamalı 

B)Çabuk dekompoze olmamalı 

C)İnsan ve çevreye en az riskli olmalı 

D) Kullanılacak hastalık veya zararlıya karşı etkili olmalı 

  

16. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) GR= Granül 

B) DS= Kuru tohum ilacı 

C) CS= Kapsül süspansiyon 

D) DP= Islanabilir toz tohum ilacı 
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17. Bordo bulamacı hazırlanırken hangi tür kaplar kullanılmaz? 

A) Metal kaplar        

 B) Ahşap kaplar 

C) Beton tekneler    

D) Plastik kaplar 

  

18. Tüketilen besin maddesi içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla kalıntı miktarına ne 

denir? 

A) Toksisite           

B) Tolerans 

C) İnhalasyon        

D) Teratogenik 

  

19. Aşağıdakilerden hangisi son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında 

gerçekleşir? 

A) İlaç uygulama sayısı artar. 

B) Ürün olgunlaşıp hasada gelmez. 

C) Tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar. 

D) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili mücadele yapılmaz. 

  

20. Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisinin kullanımı ülkemizde yasak değildir? 

A) Aldrin                           B) Lindan 

C) Methamidophos             D) Anılofos 

  

21. Besin maddelerinde bulunmasına müsaade edilen en fazla bitki koruma ürünü miktarı 

nedir ve birim olarak nasıl ifade edilir? 

A) Maksimum rezidü limiti - mg/g 

B) Maksimum rezidü limiti - mg/kg 

C) Kabul edilebilir günlük miktar - mg/g 

D) Kabul edilebilir günlük miktar - mg/kg 

  

22. Bitki koruma ürünlerinde son ilaçlama ile hasat arası beklenmesi gereken süre 

aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmez? 

A) İklim koşulları 

B) Kültür bitkisinin çeşidi 

C) Kültür bitkisinin boyu 

D) Bitki koruma ürününün çeşidi 

 

  

23. Bir bitki koruma ürünü kullanıldıktan sonra hasada kadar geçmesi gereken süreye ne 

denir? 

A) Bekleme süresi              B) Tolerans değeri 

C) Kronik zehirlilik             D) Akut zehirlilik 

  

24. Triazin grubu herbisitlerde direnç gelişimi söz konusuysa aşağıdaki herbisitlerden hangisi 

önerilir? 

A) Atrazine               B) Simazine 

C) Terbutryn            D) 2,4-D 
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25. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde zararlılara karşı görülen dayanıklılığa etki etmez? 

A) Zararlı tür 

B) Bitkinin morfolojisi 

C) Bitkinin anotomisi 

D) Bitkinin kimyasal yapısı 

  

26. Yaşamını farklı konukçular üzerinde tamamlayan ve konukçularını öldürmeyip zayıflatan 

organizmalara ne ad verilir? 

A) Hipeparazit          B) Predatör  C) Parazit                 D) Parazitoit 

  

27. Bifentrin, Permethrin ve Tralomethrin etkili maddeleri aşağıdaki hangi grup 

bileşiklerdendir? 

A) Piretroitli bileşikler 

B) Karbamatlı bileşikler 

C) Organik fosforlu bileşikler 

D) Klorlandırılmış hidrokarbonlu bileşikler 

  

28. Aşağıdakilerden hangisi fumigant değildir? 

A) Aluminyum fosfit           B) Dichlorvos 

C) Methyl Bromid                D) Cypermethrin 

  

29. Aşağıdakilerden hangisi direnç gelişimine yol açan mekanizmalardan biridir? 

A) Böceklerin metabolik yolla, bitki koruma ürünlerini zehirsiz hâle dönüştürmeleri 

B) Yaprak bitlerinde kanatsız bireylerden kanatlı bireylerin meydana gelmesi 

C) Yumurta sayısının artması 

D) Yumurta sayısının azalması 

  

30. Direnç sorununu ortadan kaldırmak için temelde izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bitki koruma ürünlerinin daha yüksek dozda kullanımı 

B) Bitki koruma ürünlerinin daha sık aralıklarla kullanımı 

C) Tavsiyelerde yer almayan bitki koruma ürünlerinin de mücadeleye dâhil edilmesi 

D) Bitki koruma ürünü kullanımını en aza indirecek entegre mücadele uygulamalarına öncelik 

verilmesi 

  

31. Aşağıdaki etkili maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi fındıkta fındık kurduna karşı 

kullanılmaz? 

A) Carbaryl                      B) Carbofuran  C) Chlorfenvinphos         D) Carbosulfan 

  

32. Bitki koruma ürünü satan bayilerde uygulanan barkod programı ile aşağıdakilerden 

hangisi amaçlanmamaktadır? 

A) Satılan bitki koruma ürünlerinin kime satıldığı 

B) Satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin kimden alındığı 

C) Satılan bitki koruma ürününün ücretinin, süresi içerisinde tahsili 

D) Satılan bitki koruma ürününün hangi ürünlerde kullanılmak üzere satıldığı 

  

33. Kemirgenlere karşı zehirli yem hazırlanmasında aşağıdaki maddelerden hangisi tavsiye 

edilir? 

A) Çinko fosfür              B) Endosülfan 

C) Carbaryl                    D) Carbofuran 
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34. Aşağıdakilerden hangisi avcı böcek familyasına girmez? 

A) Anthocoride           B) Miridae 

C) Coccinellidae         D) Coccidae 

  

35. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı örümceklerin zarar şekli değildir? 

A) Ağ oluştururlar. 

B) Fumajine sebep olurlar. 

C) Yaprakların bitki öz suyunu emerler. 

D) Yaprakların kuruyup dökülmelerine neden olurlar. 

  

36. Aşağıdakilerden hangisi parazit bir bitki olan canavar otunun konukçusu değildir? 

A) Domates              B) Ayçiçeği 

C) Mercimek            D) Buğday 

  

37. Aşağıdakilerden hangisi yabancı otlarla kültürel mücadele kapsamında yer alan 

tedbirlerden biri değildir? 

A) İyi yanmış çiftlik gübresi kullanımı 

B) Kullanılan alet ve ekipmanların temizliği 

C) Hastalık ve böcek etmenlerinin kullanımı 

D) Sulama suyu ile yabancı ot taşınımının engellenmesi 

  

38. Aşağıdaki taşınma şekillerinden hangisi nematodların yayılmasında önemli değildir? 

A)Polenlerle    B)Rüzgârlarla 

C)Sulama sularıyla   D)Toprak işleme aletleriyle 

  

39. Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında zararlı olan yarı parazit bir bitkidir? 

A) Küsküt             B) Ökse otu 

C) Kanyaş             D) Canavar otu 

  

40. Herhangi bir hastalığın salgın hâline geçmesine ne ad verilir? 

A) Epidemi                         B) Eioleman 

C) Hijyen ve Terapi            D) Patoloji 

  

41. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bitkiden bitkiye taşınmasında etken değildir? 

A) Böcekler                     B) Küsküt 

C) Canavar otu                D) Nematodlar 

  

42. Bir bitki koruma ürünü doğru olarak kullanıldığında göstermiş olduğu etkiye ne ad 

verilir? 

A) Toksik etki                 B) Biyolojik etki 

C) Koruyucu etki            D) Eradikant 

  

43. Aşağıdakilerden hangisi herbisitlerin yabancı otlara etki mekanizmalarından birisi 

değildir? 

A) Fotosentez                          

B) Solunum 

C) Hücre bölünmesi                

D) Kotiledon oluşumu 
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44. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mildiyö 

B) Külleme 

C) Kök çürüklüğü 

D) Erken yaprak yanıklığı 

  

45. Ülkemizde tahmin ve erken uyarı modeli kullanılarak mücadelesi yapılan hastalık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Uçkurutan 

B)Bağ mildiyösü 

C)Ceviz antraknozu 

D)Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Klok) 

  

46. Tarla faresi ile mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? 

A) Feromon tuzaklar           B) Zehirli yem 

C) Işık tuzaklar                   D) Renk tuzakları 

  

47. Aşağıdaki kriterlerden hangisi hastalıklara karşı tahmin ve uyarı sisteminin 

bileşenlerinden biri değildir? 

A) Hava nemi    B) Hava sıcaklığı 

C) Yaprak ıslaklık süresi  D) Güneşlenme süresi 

  

48. Glyphosate aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinde çıkış sonrası olarak kullanılabilir? 

A) Turunçgillerde        B) Ayçiçeğinde 

C) Soğanda                   D) Pamukta 

  

49. Bağda kurşuni küf hastalığına karşı son ilaçlamada kullanılacak bitki koruma ürünü 

seçerken, öncelikli olarak neye dikkat edilmelidir? 

A) Formülasyonuna 

B) Sistemik özellikte olmasına 

C) Bekleme süresinin uzun oluşuna 

D) Son ilaçlama ile hasat arasındaki sürenin kısa oluşuna 

  

50. Kabuklu bitler bitkilerde nasıl beslenerek zarar yapar? 

A) Sürgünleri yiyerek 

B) Yaprakları yiyerek 

C) Bitki öz suyunu emerek 

D) Meyveleri kemirerek 

  

51. Aşağıdaki zararlılardan hangisinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır? 

A)Patates kist nematodları   B)Telkurdu 

C)Süne     D)Bozkurt 

  

52. Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans (Berk) Tul) hastalığı aşağıdaki ürünlerin 

hangisinde zarar yapar? 

A) Elma         B) Patates           

C) Şeftali           D) Buğday 
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53. Bitki virüs hastalıklarına karşı hangi mücadele yöntemi önerilmez? 

A)Temiz tohum kullanılmalıdır. 

B)Bakırlı preparat kullanılmalıdır. 

C)Vektör mücadelesi yapılmalıdır. 

D)Sıcak su uygulaması yapılmalıdır. 

  

54. Toprağın malçlanması hangi bitkide hastalıklara karşı daha etkili olur? 

A) Patlıcan            B) Biber 

C) Karanfil           D) Çilek 

  

55. Sert çekirdekli meyve ağaçlarında fungal hastalıklara karşı kış mücadelesinde aşağıdaki 

ilaçlardan hangisi kullanılır? 

A) Kükürtlü preparatlar               B) Bordo bulamacı 

C) Sistemik fungusitler                D) Kalaylı bileşikler 

  

56. Aşağıdaki buğday hastalıklarından hangisine karşı tohum ilaçlaması yapılır? 

A) Buğday sarı pası 

B) Buğday küllemesi 

C) Sürme hastalığı 

D) Septoria yaprak leke hastalığı 

  

57. Aşağıdaki familyaların hangisinde odun dokusunda galeri açarak zararlı olan böcek 

türleri bulunur? 

A) Pieridae                B) Chrysopidae 

C) Asilidae                D) Scolytidae 

  

58. Aşağıdakilerden hangisi Empoasca’larda gelişme dönemini göstermektedir? 

A)Yumurta – ergin   B)Yumurta - nimf - ergin 

C)Yumurta - larva - pupa – ergin D)Yumurta - nimf - larva - ergin 

  

59. Aşağıdakilerden hangisi tütün tripsi için yanlıştır? 

A) Monofag bir türdür. 

B) Akdamar hastalığına neden olur. 

C) Birçok virus hastalığının vektörüdür. 

D) Nimf ve erginleri bitki öz suyunu emerek zarar yaparlar. 

  

60. Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Gövde ilaçlama yöntemi 

B)Toprak ilaçlama yöntemi 

C)Kaplama ilaçlama yöntemi 

D)Zehirli yem kısmi dal ilaçlama yöntemi 

  

61. Letal doz sıcakkanlılarda aşağıdaki yollardan hangisi ile belirlenmez? 

A) Ağızdan                     B) Deriden 

C) Solunum yoluyla       D) Gözden 

  

62. Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisi kemirgenleri öldürmekte kullanılır? 

A) Akarisit                    B) Rodentisit 

C) Mollussisit               D) Algisit 
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63. Aşağıdaki bitki koruma ürünü gruplarından hangisi kan pıhtılaşmasını önleyici etkiye 

sahiptir? 

A)Sinir sistemi zehirleri 

B)Solunum zehirleri 

C)Antikoagulantlar 

D)Protoplazma 

  

64. Aşağıdakilerden hangisi düşük riskli ilaçlar tanımına girmez? 

A) LD50 değeri düşük olan 

B) Kalıcılığı bulunmayan 

C) Kanserojenik olmayan 

D) Mutajenik olmayan 

  

65. Uzun süre düşük miktarlarda bitki koruma ürünü alınması sonucu meydana gelen 

birikimin öldürücü dereceye ulaşması ile ortaya çıkan zehirlenmeye ne denir? 

A) Akut zehirlenme          

B) Kronik zehirlenme 

C) Zehirlenme olmaz.       

D) Alerjik etki 

  

66. Entegre mücadele teknik talimatlarında ana hastalık ve zararlılar aşağıdakilerden 

hangisine göre belirlenmiştir? 

A) Etmenin biyolojisine göre 

B) Etmenin mücadele şekline göre 

C) Etmenin oluşturduğu ekonomik kayba göre 

D) Etmenin mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünlerine göre 

  

67. Zararlı organizmaların mücadelesinde tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmasının en 

önemli faydası aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 

A)Bitki fenolojisi kayıt altına alınmıştır. 

B)Zararlı organizmaların önemi anlaşılmıştır. 

C)İlaçlama sayısının azaltılmasını sağlamıştır. 

D)Bitki koruma ürünlerinin kullanımını arttırmıştır. 

  

68. Entegre mücadelede bitki koruma ürünü kullanılacaksa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Spesifik bitki koruma ürünleri kullanılmalı ve bitki koruma ürünleri önerilen dozun üstünde 

kullanılmamalıdır. 

B) Ekonomik zarar eşiği dikkate alınarak ilaçlama yapılmalıdır. 

C) Faydalılara etkisiz veya en az etkili olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 

D) Etki süresi uzun olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 

  

69. Organik tarımda yaprak bitleri ile mücadelede aşağıdaki uygulamalardan hangisi 

kullanılmamaktadır? 

A) Kükürt uygulaması 

B) Sarı yapışkan tuzak kullanımı 

C) Uygun parazitoit ve predatör salımı 

D) Azadirachtin etkili maddeli bitki koruma ürünü uygulaması 
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70. Organik tarımda elma içkurdunun (Cydia pomonella) mücadelesinde aşağıdaki 

uygulamalardan hangisi önerilir? 

A) Bulaşık meyvelerin toplanıp imhası - Feromon tuzak kullanımı - Trichogramma türlerinin 

kullanımı - Kış ilaçlaması 

B) Trichogramma türlerinin kullanımı - Feromon tuzak kullanımı - Gövdelere oluklu mukavva 

kullanımı - Tahmin ve erken uyarı sisteminden yararlanma 

C) Feromon tuzak kullanımı - Trichogramma türlerinin kullanımı - Kitin sentezi engelleyicilerin 

kullanımı - Gövdelere oluklu mukavva kullanımı - Kükürt kullanımı 

D) Feromon tuzak kullanımı - Trichogramma türlerinin kullanımı - Sentetik piretroidli ilaçların 

kullanımı - Gövdelere oluklu mukavva kullanımı - Tahmin ve erken uyarı sisteminden yararlanma 

 

71. Zirai mücadele teknik talimatlarında kimyasal mücadele bölümü aşağıdaki bilgilerden 

hangisini içermez? 

A) Etkili madde adı 

B) Bitki koruma ürününün dozu 

C) Bitki koruma ürününün etki süresi 

D) Bitki koruma ürününün formülasyonu 

  

72. Etkili bir solarizasyon uygulaması aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkili değildir? 

A) Sıcaklık                        

B) Bitki türü 

C) Toprak nemi                 

D) Kullanılan plastik örtü 

  

73. Karpuz Fusarium Solgunluğu hastalığına karşı mücadelede aşağıdaki yöntemlerden 

hangisi en etkilidir? 

A)Biyolojik mücadele 

B)Captan’la toprak ilaçlaması 

C)Hastalıklı bitkilerin imhası 

D)Hastalığa dayanıklı anaç kullanmak 

  

74. Elma iç kurdunun ilaçlama zamanının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi 

kullanılmaz? 

A) Dal sayım yöntemi 

B) Eşeysel çekici tuzakların kullanılması 

C) Etkili sıcaklık toplamlarının kullanılması 

D) Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtanın izlenmesi 

  

75. Kültür bitkilerinde virüs hastalıklarına karşı mücadelede aşağıdakilerden hangisi başarılı 

olmaz? 

A) İlaçlı mücadele yapılması 

B) Virüsten ari üretim materyali kullanımı 

C) Virüs taşıyan vektörlerle mücadele edilmesi 

D) Hastalık belirtisi göstermeyen bitkilerden aşı gözü alınması 

 

76. Bitki paraziti nematotlarla mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? 

A)Ürün tarlada iken toprak ilaçlaması 

B)Tarla boş iken toprak ilaçlaması 

C)Yeşil aksam ilaçlaması 

D)Dal ilaçlaması 
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 77. Aşağıdakilerden hangisi entegre mücadelenin yararlarından değildir? 

A)Biyolojik çeşitlilik ve doğal denge korunur. B)Kaliteli ve sağlığa zararsız ürün elde edilir. 

C)İlaçlama ve diğer mücadele masrafları artar. D)Sürdürülebilir bir tarımsal üretim sağlanır. 

  

78. Zirai mücadele teknik talimatlarında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? 

A)Zararlının biyolojisi    B)Zararlının zarar şekli 

C)Zararlının mücadelesi    D)Zararlının dünyadaki yayılışı 

  

79. Entegre mücadelede en son başvurulacak yöntem hangi mücadele metodudur? 

A) Kimyasal mücadele 

B) Biyolojik mücadele 

C) Kültürel önlemler 

D) Zararlıların elle toplanması 

  

80. Kullanılan bir kimyasal maddenin bitki içerisinde öz suya geçmek suretiyle sirküle 

edebilme özelliğine ne isim verilir? 

A) Fitotoksik etki             B) Sistemik etki 

C) Toksik etki                  D) Kontakt etki 

  

81. Bazı böceklerde görülen yavru doğurma şeklinde meydana gelen üremeye ne isim verilir? 

A) Paeodogenesis                B) Heterogonie 

C) Polyembriyoni                D) Viviparite 

  

82. Aşağıdakilerden hangisi zararlılara karşı yapılan tahmin ve erken uyarı çalışmalarında 

daha fazla öneme sahiptir? 

A) Döl sayısı                        B) Yumurta sayısı 

C) Bitkinin fenolojisi           D) İlaçlama sayısı 

 

 83. Aşağıdakilerden hangisi çekirgelerin yumurtalarını toprağa bırakma biçimidir? 

A) Kokon               B) Yüksük             

C) Paket              D) Ooteka 

  

84. Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin oluşturduğu belirti tiplerinden değildir? 

A) Çürüklük                        

B) Bodurlaşma 

C) Renk değişikliği             

D) Şekil bozukluğu 

  

85. Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerindendir? 

A)Antibiyotiklere duyarlıdırlar. 

B)Işık mikroskobunda görülebilirler. 

C)Canlı dokularda yayılır ve çoğalırlar. 

D)Yapay ortamlarda yayılır ve çoğalırlar. 

 

 86. Aşağıdaki zararlılardan hangisi tatlımsı madde çıkararak zarar yaptığı bitkilerde 

fumajine neden olurlar? 

A) Süne                         

B) Kiraz sineği 

C) Yaprak bitleri           

D) Elma içkurdu 
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87. Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisi organik fosforlu insektisitler grubundandır? 

A) Deltamethrin                    

B) Cypermethrin 

C) Aliminyum fosfit             

D) Malathion 

  

88. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Böceklere karşı etkili olan kimyasallara insektisit denir. 

B) Nematodlara karşı etkili olan kimyasallara Mollussisit denir. 

C) Kemirgenlere karşı etkili olan kimyasallara Rodentisit denir. 

D) Fungal hastalık etmenlerine karşı etkili olan kimyasallara Fungisit denir. 

  

89. Aşağıdaki bitki koruma ürünlerinden hangisinin kullanımı ülkemizde yasaktır? 

A)Aldrin 

B)Benomyl 

C)Chlorpyriphos-ethyl 

D)Chlorpyriphos-methyl 

  

90. Şeftalide yaprak kıvırcıklığına (Klok) karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi 

kullanılmaz? 

A)Bakır hidroksit 

B)Bakır oksiklorid 

C)Bakır kalsiyum sülfat 

D)Bakır kalsiyum oksiklorid 

  

91. Turunçgillerde depo çürüklüğüne karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılır? 

A) İmazalil                     

B) İmazapic 

C) İmazapayr                 

D) İoxynil 

  

92. Hastalık, zararlı ve yabancı otların populasyon yoğunluklarının ekonomik zarar 

seviyesinin altında tutulabilmesi için yapılan bütün faaliyetlere ne denir? 

A)Düzenleyici metodlar 

B)Kimyasal mücadele 

C)Kültürel önlemler 

D)Zararlı yönetimi 

  

93. Dayanıklılık riski en yüksek fungisit grubu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Benzimidazoller              

B) Bakırlılar 

C) Triazoller                         

D) Dithiocarbamatlar 

  

94. Tahıllarda pas hastalıklarına karşı en etkin mücadele yöntemi hangisidir? 

A)Yeşil aksam ilaçlaması 

B)Temiz tohum kullanımı 

C)Dayanıklı çeşit kullanımı 

D)Ara konukçuların eradikasyonu 
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95. Bal arılarına toksisiteyi azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Sıvı bitki koruma ürünleri yerine toz bitki koruma ürünleri kullanmak 

B) Bitki koruma ürünlerinin tekrarlı uygulamasından kaçınmak 

C) Çiçeklenme döneminde ilaçlamadan kaçınmak 

D) İlaçlama zamanında kovanları kapalı tutmak 

 96. Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir 

hâle getirilmiş karışıma ne denir? 

A) Teknik madde                 

B) Etkili madde 

C) Aktif madde                    

D) Formülasyon 

  

97. Bir zararlı (hastalık, böcek, yabancı ot) popülasyonunun, daha da çoğalarak, ekonomik 

zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için, mücadeleye karar verilen yoğunluk düzeyine ne 

ad verilir? 

A) Ekonomik zarar düzeyi 

B) Ekonomik zarar eşiği 

C) Ekonomik minimum düzeyi 

D) Ekonomik maksimum düzeyi 

  

98. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin sudaki davranışlarına etki etmez? 

A) Suyun PH’sı 

B) Suyun debisi 

C) Suyun sıcaklığı 

D) Sudaki mikroorganizmalar 

  

99. Bir böceğin yumurta evresinden başlayarak, tekrar yumurta evresine gelmesine ne ad 

verilir? 

A) Gelişme dönemi      

B) Biyolojik dönem        

C) Ömür       

D) Döl 

  

100. Litresinde 350 g aktif madde içeren bir preparat dekara 200 ml dozunda tavsiye edilirse 

dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır? 

A) 10      

B) 50      

C) 70      

D) 150 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI SORULARI 2010 

  

1. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde 

aranmaz? 

A)  Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ‘‘Yabancı Ot 

İlaçları’’ifadesi asılır. 

B)   Bayiler her ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile gıdalarını satamazlar ve bitki 

koruma ürünleri ile bir arada bulunduramazlar. 

C)  Satış yerlerinde, bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf, dolap, kapalı 

bölme veya vitrin bulundurulur. 

D) Satış yerlerinde bitki koruma ürünlerinin bulaşması durumunda, zararlı etkilerinin giderilmesi 

amacıyla yıkanılabilmesi için duş tertibatı bulundurulur. 

  

2. Bitki koruma ürünü bayileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bayiler bitki koruma ürünlerini firmalarınca Bakanlığa bildirilen fiyattan satarlar. 

B) Bayiler, kükürt ve göztaşı dâhil tüm bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve 

açık olarak satamazlar. 

C) Bayiler, sattıkları fungisitlerin miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il 

müdürlüğüne bildirirler. 

D) Bayiler, il müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklamak ve gereğini yerine getirmek 

zorunda değildirler. 

  

3. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tahmin ve erken uyarı 

çalışması yapılmaktadır? 

A) Buğday            B) Fındık 

C) Elma                 D) Şekerpancarı 

  

4. Aşağıdakilerden hangisi Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen 

kontrollerden değildir? 

A) Piyasa Kontrolü          B) İthalat Kontrolü 

C) Fabrika Kontrolü        D) Şikâyet Kontrolü 

  

5. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin kullanılmaları sırasında alınması 

gereken önlemlerden değildir? 

A) Bitki koruma ürünü etiketi iyi okunmalıdır. 

B) Hayvanlar uygulama ortamından uzaklaştırılmalıdır. 

C) Uygulamaya hazırlamada kullanılan kaplar başka amaçlar için kullanılmamalıdır. 

D) Uygulamalar için rüzgârlı havalar tercih edilmelidir. 

  

6. Kronik toksisite, bir kimyasal maddenin bir zaman periyodunda düşük düzeyde, 

tekrarlanan dozlarından sonra ortaya çıkan zehirliliğidir. 

Aşağıdakilerden hangisi kronik toksisite değildir? 

A) Kanser     B) Mutasyon 

C) Deride tahriş    D) Anne karnındaki bebekte anormallik 

  

7. Bitki koruma ürünlerinin insanlar için zehirliliği“zararsız” kabul edilebilmesi için LD50 

değerinin (mg/kg) ne kadar olması gerekir? 

A) 10000 ve üzeri           B) 1000 ve üzeri 

C) 100 ve altı             D) 200 ve altı 
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8. Aşağıdakilerden hangisi su ile seyreltilmeden kullanılan formülasyon tipine örnektir? 

A) Solüsyon konsantreler   B) Emülsiyon konsantre 

C) Islanabilir granüller   D) Granüller 

  

9. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerdeki izin verilenen yüksek bitki koruma ürünü kalıntı 

miktarını ifade etmektedir? 

A) LD50       B) MRL       C) ADI       D) EPA 

  

10. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürününün etiket bilgilerinde yer almaz? 

A) Pestisit kalıntı miktarı 

B) Bitki koruma ürününün kullanım dozu 

C) Bitki koruma ürününün aktif maddesi ve miktarı 

D) Son ilaçlama ile hasat arası bırakılması gereken süre 

  

11. “Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre 14 gün” ifadesinin anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 14 gün içinde hasat edilmelidir. 

B) Bitki koruma ürünü 14 gün etkilidir. 

C) İlaçlamadan sonra hasat için 14 gün beklenmelidir. 

D) 14 gün sonra bitki yeniden ilaçlanmalıdır. 

  

12. Bir yabancı ota karşı daha önce etkili olarak kullanılan bir herbisitin, sonraki 

uygulamalarda etkili olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Düşük dozda uygulama    B) Havanın rüzgârlı olması 

C) Geç dönemde uygulama    D) Herbisitin toprakta kalıcılığının az olması 

  

13. Bir hastalığa karşı kullanılan bir fungisite duyarlılık azalışı gözlemlendiğinde ve bu 

fungisitin de kullanım zorunluluğu olduğunda, aşağıdakilerden hangisi önerilebilir? 

A) Farklı etki mekanizmasına sahip fungisitle dönüşümlü olarak kullanılması 

B) Fungisitin farklı formülasyon tipinin kullanılması 

C) Kullanma dozunun artırılması 

D) İlaçlama sayısının artırılması 

  

14. Aşağıdaki fungisit gruplarından hangisinin dayanıklılık riski daha yüksektir? 

A) Triazoller                     B) Benzimidazole 

C) Bakırlı bileşikler          D) Dithiocarbamatlılar 

  

15. Bitki koruma ürünlerinde direncin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bitkilerin bir fungisite karşı gösterdikleri dayanıklılıktır. 

B) Organizmaların bir bitki koruma ürününe karşı gösterdikleri duyarlılıktır. 

C) Bitki koruma ürünlerinin raf ömürlerinin uzun, dayanıklı olduğunu gösterir. 

D) Organizmaların bir bitki koruma ürününe karşı gösterdikleri duyarlılık azalışıdır. 

  

16. Aşağıdakilerden hangisi böceklerde görülen olası dayanıklılığın azaltılması için etkili bir 

yöntem değildir? 

A) Birbirini izleyen ilaçlamalarda farklı gruplardan bitki koruma ürünlerini kullanmak 

B) Uygulama yerinde ilaçlanmayan alanlar bırakmak 

C) Düşük dozda bitki koruma ürünü kullanmak 

D) Selektif pestisitler kullanmak 
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17. Bitki koruma ürünleri satan bayilerde uygulanan barkod programında aşağıdakilerden 

hangisi yer almaz? 

A) Bitki koruma ürününün dozu 

B) Bitki koruma ürününün ticari adı 

C) Bitki koruma ürününün imal tarihi 

D) Bitki koruma ürününün şarj numarası 

  

18. Aşağıdakilerden hangisi Diptera takımına ait bir zararlıdır? 

A) Cydia pomonella 

B) Ceratitis capitata 

C) Lymantria dispar 

D) Euproctis chrysorrhoea 

  

19. Aşağıdaki familyaların hangisi parazitoit hymenopterleri içerir? 

A) Pemphigidae                  B) Vespidae 

C) Cynipidae                      D) Braconidae 

  

20. Aşağıdakilerden hangisi yaprak bitlerinin zarar şekli değildir? 

A) Ağ oluştururlar. 

B) Fumajine sebep olurlar. 

C) Yaprakların bitki öz suyunu emerler. 

D) Yaprakların kıvrılmasına neden olurlar. 

  

21. Bitki öz suyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan iki çift bacaklı akar 

türleri aşağıdaki hangi familya içinde yer alır? 

A) Acaridae                     

B) Phytoseiidae 

C) Eriophyidae                

D) Tetranychidae 

  

22. Bitki koruma ürünlerinin içinde bulunan hastalık, zararlı ve diğer etmenler üzerinde 

biyolojik etki yapan madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Solvent 

B) Aktif madde 

C) Dolgu maddesi 

D) Formülasyon veya preparat 

  

23. Ülkemizde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında tahmin ve erken uyarı modeli 

kullanılarak mücadelesi yapılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elma küllemesi 

B) Çiçek monilyası 

C) Elma karalekesi 

D) Alternaria yanıklığı 

  

24. Buğdayda dar yapraklı yabancı otlara karşı aşağıdaki herbisitlerden hangisi kullanılmaz? 

A) Flusilazole 

B) Dichlofop-methyl 

C) Fenoxaprob-p- ethyl 

D) Chlodinafop-propargyl 
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25. Bir pamuk tarlasında Sorghum halopense ile pamuk bitkisi arasındaki rekabet 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Allelopati 

B) Antagonizm 

C) Tür içi rekabet 

D) Türler arası rekabet 

  

26. Aşağıdaki herbisitlerin hangisi pamukta kullanılan bir herbisittir? 

A) Propanil                

B) Trifluralin 

C) 2,4-D                    

D) Dichlofop-methyl 

  

27. Aşağıdakilerden hangisi elmanın ana zararlısı olan elma iç kurduna karşı mücadelede 

biyoteknik ve biyolojik yöntemler kapsamında uygulanmaz? 

A) Cinsel çekici tuzakların kullanımı 

B) Şaşırtma tekniğinin uygulanması 

C) Yumurta paratizoitlerinin kullanımı 

D) Ağaçların gövdelerine oluklu mukavvadan tuzak bantlarının sarılması 

  

28. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında (elma, armut, ayva vb.) 

zarar yapan bakteriyel hastalıklardan biridir? 

A) Erwinia amylovora 

B) Pseudomonas syringae pv. tomato 

C) Erwinia carotovora subsp. carotovora 

D) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

  

29. Bitki virüs hastalıkları ile mücadelede en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vektör böcekler için tuzak asmak 

B) Sertifikalı fide, fidan ve tohum kullanmak 

C) Arazi kontrolleri esnasında, hastalık belirtisi gösteren bitkileri kesmek 

D) Hastalık çıkışını beklemeden periyodik olarak (2 haftada bir) ilaçlama yapmak 

  

30. Tahmin ve erken uyarı çalışmaları ülkemizde aşağıdaki zararlılardan hangisi için yaygın 

olarak yapılmaktadır? 

A) Fındık kozalak akarı 

B) Doğu meyve güvesi 

C) Elma iç kurdu 

D) Kır tırtılı 

  

31. Aşağıdaki böcek türlerinden hangisi bitki toprak altı zararlısıdır? 

A) Kapnodis (Capnodis spp.)   B) Lahana tırtılı 

C) Pembe kurt     D) Yeşil kurt 

  

32. Aşağıda LD50 değerleri verilen bitki koruma ürünlerinden hangisi en zehirlidir? 

A) 500 mg/kg                

B) 100 mg/kg 

C) 2 mg/kg                    

D) 0.5 mg/kg 
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33. Hangi sıcaklık derecesinden sonra bitki koruma ürünü kullanılması tavsiye edilmez? 

A) 35 derece                

B) 30 derece 

C) 20 derece                

D) 15 derece 

  

34. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlilik sınıfı değildir? 

A) Zehirsiz               B) Zehirli 

C) Dikkat                 D) Çok zehirli 

  

35. Bir zararlı popülasyonunun çoğalarak ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak 

için mücadeleye karar verilen yoğunluğa ne denir? 

A) Popülasyon Yoğunluğu 

B) Ekonomik Zarar Düzeyi 

C) Ekonomik Zarar Eşiği 

D) Ekonomik Zarar 

 

36. Aşağıdaki maddelerden hangisi organik tarımda zararlı mücadelesinde kullanılmaz? 

A) Nikotin     B) Kükürt 

C) Azadirachtin    D) Cypermethrin 

  

37. Aşağıdaki maddelerden hangisi entegre mücadeleyi tanımlamaz? 

A) Entegre mücadele zararlıların idaresi ve yönetimi sistemidir. 

B) Zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmayı hedefler. 

C) Sadece kültürel önlemlerin ve kimyasal mücadelenin kullanımını teşvik eder. 

D) Zararlı türlerin popülasyon değişimlerinde rol oynayan tüm faktörleri, çevresiyle birlikte 

düşünür. 

  

38. Bağda salkım güvesi (Lobesia botrana) mücadelesinde kullanılan biyopreparat 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bacillus thuringiensis (1600 IU/mg) 

B) Phosalone 350 g/l 

C) Trichlorfon 600 g/l 

D) Flufenoxuron 

  

39. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin uygulamasında hedef alınmayan 

canlılara olan zararın en aza indirilmesi için uygulanması gereken bir yol değildir? 

A) Kullanılacak zehirli yemin hangi bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılacağının bilinmesi 

B) Geniş spektrumlu bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösterilmesi 

C) Farklı bitki koruma ürünü uygulama yöntemlerinin göz önüne alınması 

D) Uygulama zamanının göz önünde bulundurulması 

  

40. Zirai Mücadele Teknik Talimatı’nda “İnsan ve çevre sağlığı yönünden tarım alanlarında 

kullanılan bitki koruma ürünlerine karşı alınması gerekli önlemler başlığı” altında 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Bitki koruma ürünlerinin etkili maddeleri hakkında bilinmesi gereken önlemler 

B) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanmasında alınacak önlemler 

C) Zehirlenme belirtileri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler 

D) Bitki koruma ürünlerinin muhafazasında alınacak önlemler 

  



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

122 
 

41. Bitki koruma ürünlerinin hedef alınan organizmaya göre yapılan gruplamasında 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Rodentisit (Kemirgenleri öldüren ilaçlar) 

B) Nematisit (Nematodları öldüren ilaçlar) 

C) Akarisit (Yaprak bitlerini öldüren ilaçlar) 

D) Herbisit (Yabancı otları öldüren ilaçlar) 

  

42. Kimyasal mücadelede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İlaçlamalar sık aralıklarla yapılmalıdır. 

B) Aynı etkili maddeye ait bitki koruma ürünleri ard arda ve sık aralıklarla uzun süre 

kullanılmalıdır. 

C) Geniş spektrumlu bitki koruma ürünlerinin yerine selektif bitki koruma ürünleri tercih 

edilmelidir. 

D) Bir zararlıya karşı hazırlanacak ilaçlama programlarında farklı etki grubundan bitki koruma 

ürünlerine yer verilmelidir. 

  

43. Bordo bulamacı hazırlanırken aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılır? 

A) Bakır oksiklorür             

B) Bakır sülfat 

C) Bakır oksit                     

D) Captan 

  

44. Bağlarda salkım güvesine karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez? 

A) Bacillus thuringiensis 

B) Deltamethrin 

C) Methaldehyde 

D) Methomyl 

 

45. Patates böceğine karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılmaz? 

A) Deltamethrin                B) İmidacloprid 

C) Novaluron                    D) Chlorpyriphos-methyl 

  

46. Aşağıdaki tarımsal uygulamaların hangisinde pestisit kullanımı olmaz? 

A) Organik tarım 

B) Biyolojik mücadele 

C) Entegre mücadele 

D) İyi tarım uygulamaları 

  

47. Bir bitki hastalık etmeninin bir bitki koruma ürününe dayanıklılık kazandıktan sonra, 

başka bir bitki koruma ürününe de dayanıklılık kazanmasına ne denir? 

A) Çapraz dayanıklılık   B) Çoklu dayanıklılık 

C) Spesifik dayanıklılık   D) Selektif dayanıklılık 

  

 

48. Ayçiçeği mildiyösüne karşı en etkili savaşım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Solarizasyon 

B) Toprak ilaçlaması 

C) Tohum ilaçlaması 

D) Yeşil aksam ilaçlaması 
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49. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilirken geniş spektrumlu bitki koruma ürünleri 

kullanılmalıdır. 

B) Bitki koruma ürünleri, canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler gösterirler. 

C) Genel olarak bitki koruma ürünleri insanlar ve hayvanlar için zehirlidir. 

D) Seçici olmayan bitki koruma ürünlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

  

50. Belirli bir yüzeye, belirli bir hacme veya her bir bitki başına uygulanan aktif madde 

miktarına ne ad verilir? 

A) Konsantrasyon            

B) Seyreltme 

C) Formülasyon               

D) Doz 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİİLİK SINAVI SORULARI 2011 

  

1. Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri hangi mevzuata göre 

düzenlenmektedir? 

A) Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair 

Yönetmelik 

B) Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği 

C) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği 

D) Zirai Mücadele Fumigasyon Yönetmeliği 

  

2. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin reçeteli satılması ile ilgili Yönetmelik'e 

uymamaktadır? 

A) Reçetelerin yazımında teknik talimatlar esas alınır. 

B) Yazılan reçetelerin kullanım süresi bir aydır. 

C) Yazılan reçeteler yazıldığı ilde geçerlidir. 

D) Reçeteler üç nüsha hâlinde düzenlenir. 

  

3. Bitki koruma ürününü tanıtmak, kullanmak, yer ve şekillerini belirtmek, korunma 

tedbirlerini göstermek amacıyla ürün ambalajı üzerine yapıştırılan veya basılan Türkçe 

düzenlenmiş yazıya ne ad verilir? 

A) Yönerge         B) Uygulama talimatı 

C) Konşimento              D) Etiket 

  

4. Litrede 450 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürünü, dekara 300 g tavsiye edilmesi 

durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır? 

A) 135                 B) 175              

C) 225                 D) 255 

  

5. Aşağıda LD 50'si verilen bitki koruma ürünlerinden hangisi toksikolojik bakımdan daha 

zehirlidir? 

A) 2300 mg/kg              B) 2900 mg/kg             

C) 3500 mg/kg               D) 4000 mg/kg 

  

6. Bir kişinin bir günde alabileceği kabul edilebilir günlük bitki koruma ürünü miktarı nedir 

ve birim olarak nasıl ifade edilir? 

A) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/g) 

B) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/kg) 

C) Maksimum rezidü miktarı (mg/kg) 

D) Maksimum rezidü miktarı (mg/g) 

  

7. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinde bir sınıflandırma şekli değildir? 

A) Zararlının biyolojik dönemine göre B) Kullanıldıkları zararlılara göre 

C) Etki şekillerine göre   D) Renklerine göre 

  

8. Aşağıdaki mahlüllerden hangisi daha konsantredir? 

A) 20 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak 

B) 10 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak 

C) 30 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak 

D) 100 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak 
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9. Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi suda dağılabilen kuru 

akışkan formülasyon tipi için kullanılır? 

A) SC          B) SL           

C) DF            D) WP 

  

10. Bitkilerdeki kalıcılığı göz önüne alındığında aşağıdaki formülasyon tiplerinden hangisi 

tercih edilmelidir? 

A) Mikrokapsül    B) Islanabilir toz 

C) Suda çözünen konsantre   D) Suda homojen dağılan sıvı 

  

11. Küçük kimyasal partiküller hâlinde ürün üzerinde veya içinde bulunan bitki koruma 

ürünü ve bitki koruma ürünü türevlerine ne ad verilir? 

A) Sinerjistler     B) Çözücüler 

C) Yayıcı yapıştırıcı    D) Bitki koruma ürünü kalıntısı 

  

12. Ülkemizde sera domatesi yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalıklardan hangisinde 

kullanılan fungisitlere karşı dayanıklılık kazanmış izolatlara rastlanmıştır? 

A) Macrophomina phaseolina  B) Cladosporium fulvum 

C) Botrytis cinerea    D) Fusarium spp. 

  

13. "Bir türün normal bir popülasyonundaki bireylerin çoğunu öldürdüğü ispatlanan bir 

insektisit dozunu, aynı böceğin diğer bir popülasyonunun tolere etme yeteneğinin gelişmesi" 

ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? 

A) Direnç     B) Popülasyon ekolojisi  

C) Popülasyon dinamiği   D) Ekonomik zarar düzeyi 

  

14. Eğer bir arthropod popülasyonu malathion aktif maddeli bir insektisite direnç 

göstermişse ve aynı zamanda parathion aktif maddeli bir insektisite de direnç gösteriyorsa bu 

duruma ne denir? 

A) Fizyolojik dayanıklılık   B) Çapraz dayanıklılık 

C) Çoklu dayanıklılık    D) İkili dayanıklılık 

  

15. Bitki koruma ürünlerinin bayi ve toptancılar üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması 

amacıyla kurulan sisteme ne ad verilir? 

A) Kalıntı ve Kayıt İzleme Sistemi 

B) Kayıt ve İstatistik Sistemi 

C) Kayıt ve İzleme Sistemi 

D) Barkod Sistemi 

  

16. Meyve bahçelerini fare zararından korumak için ülkemizde aşağıdaki hangi mücadele 

yöntemi uygulanmaktadır? 

A) Solarizasyon 

B) Biyolojik mücadele 

C) Zehirli yem uygulaması 

D) Yeşil aksam ilaçlaması 

  

17. Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünle- rinden hangisi meyve ağacı akarlarına karşı 

kullanılmaz? 

A) Propargite                               B) Azoxystrobin 

C) Kükürt                                     D) Quinomethionate 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

126 
 

  

18. Dar ve geniş yapraklı tek ve çok yıllık yabancı otların bulunduğu bir meyve bahçesindeki 

ya-bancı otlara karşı aşağıdaki herbisit uygulamalarının hangisinin önerilmesi uygundur? 

A) Sistemik - Selektif bir herbisit 

B) Kontakt - Total bir herbisit 

C) Sistemik - Total bir herbisit 

D) Kontakt - Selektif bir herbisit 

  

19. Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi monokotiledon bir yabancı ottur? 

A) Capsella bursa- pastoris 

B) Chenopodium album 

C) Sinapis arvensis 

D) Avena sterilis 

  

20. Turunçgillerde hasat sonrası önemli depo çürüklüğüne sebep olan fungal hastalık etmeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Colletotrichum lindemuthianum   

B) Penicillum digitatum 

C) Phytophthora capsici 

D) Diplodia pinea 

  

21. Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerindendir? 

A) Antibiyotiklere duyarlıdırlar. 

B) Işık mikroskobunda görülebilirler. 

C) Yapay ortamlarda yayılır ve çoğalırlar. 

D) Sadece canlı dokularda yayılır ve çoğalırlar. 

  

22. Aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi fumajine neden olur? 

A) Zeytin karakoşnili 

B) Asma ağustosböceği 

C) Soğan sineği 

D) Süne 

  

23. Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek takımlarından hangisi 

en önemlidir? 

A) Thisanoptera               B) Diptera         

C) Hemiptera                  D) Hymenoptera 

  

24. Aşağıdaki böcek takımlarının hangisinin larvasına gerçek tırtıl denir? 

A) Diptera         B) Lepidoptera  

C) Coleoptera             D) Hymenoptera 

  

25. Aşağıdaki bitki zararlılarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılmaz? 

A) Tohum böcekleri     B) Danaburnu 

C) Bozkurt                    D) Tarla faresi 

  

26. Özellikle yoncada küskütün en önemli bulaşma ve yayılma yolu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sulama suyu            B) Böcekler    

C) Toprak            D) Tohumluk 
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27. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel hastalık etmenleri tarafından oluşturulan simptom 

tiplerinden biri değildir? 

A) Mozaik belirtiler 

B) Solgunluklar 

C) Doku anormallikleri 

D) Çürüklükler 

  

28. Bakteriyel hastalık etmenlerinin uzak mesafelere taşınmasında aşağıdakilerden hangisi en 

etkili olmaktadır? 

A) Kültürel işlemler sırasında kullanılan alet ve ekipman 

B) Tohum, fide gibi üretim materyalleri 

C) Rüzgâr ve yağmur 

D) Toprak 

  

29. Böceklerin bağırsak çeperine zarar veren mikrobiyal insektisit aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Karbamatlılar 

B) Neonikotionitler 

C) Basilluslu preparatlar 

D) Jüvenil hormon analogları 

  

30. Ülkemizde şeker pancarında kimyasal mücadele uygulanan en önemli hastalık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Külleme 

B) Yumru çürüklüğü 

C) Fusarium kök çürüklüğü 

D) Cercospora yaprak lekesi 

  

31. İnsanlarda zehirlenme durumunda bitki koruma ürünlerinin etkisini azaltmak veya 

ortadan kaldırmak için kullanılan maddelere ne denir?          

A) Antijen         B) Antidot        

C) Antialerjik    D) Antikolinerjik          

  

32. Bitki koruma ürününün etiketleri üzerinde yer alan sıçanlarda akut oral (ağızdan) LD50 

değeri bize toksikolojik açıdan neyi ifade eder? 

A) İnsanlar üzerindeki zehirliliği 

B) Hastalıklar üzerindeki etkilerini 

C) Zararlılar üzerindeki etkisini 

D) Etki süresini 

  

33. Aşağıdakilerden hangisi "Tahmin-Uyarı Metodunda esas alınan bir kriter değildir? 

A) Etkili sıcaklıklar toplamı 

B) İlk ergin çıkış zamanı 

C) Yumurta açılım zamanı 

D) Bırakılan yumurta sayısı 

  

34. Bakla zınnı erginleri için kitlesel tuzaklamada hangi renkte leğenler kullanılmalıdır? 

A) Sarı               B) Yeşil           

C) Mavi              D) Beyaz        
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35. Bir zararlı popülasyonunun çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak 

için mücadeleye karar verildiği yoğunluk nedir? 

A) Ekonomik zarar seviyesi 

B) Ekonomik zarar eşiği 

C) Mücadele seviyesi 

D) Zararlı eşiği 

  

36. Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi biyolojik fungisitler sınıfında 

yer alır? 

A) Trichoderma harzianum % 25 WP 

B) Propineb % 70 WP 

C) Benomyl % 50 WP 

D) Mancozeb % 80 WP 

  

37. Aşağıdakilerden hangisi "Entegre Zararlı Yönetimine geçişi zorunlu kılan unsurlardan 

biri değildir? 

A) Bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlar 

B) Zararlıların insektisitlere karşı direnç kazanmaları 

C) Biyolojik çeşitliliğin artması 

D) Yeni zararlıların ortaya çıkışı 

  

38. Etkili sıcaklıklar toplamı 1600 gün - derece olan bir bölgede termal konsantı 500 gün - 

derece olan ve mecburi diyapozu olmayan bir böcek kaç döl verebilir? 

A) 1         B) 3      

C) 4         D) 5 

  

39. Elmada kara lekeye karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez? 

A) Penconazole            B) Hexaconazole 

C) Flusilazole               D) Hymexazole 

  

40. "Bitki koruma ürünlerinin içinde bulunan zararlı organizmalar üzerinde asıl biyolojik 

etki yapan maddedir." tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

A) Adjuvantlar 

B) Aktif madde 

C) Yardımcı maddeler 

D) Bitki koruma ürünü formülasyonu 

  

41. İlaçlama öncesinde ilaçlama aleti üzerinde yapılan uygulama ayarlarına ne ad verilir? 

A) Basınç         

B) Damlacık     

C) Kalibrasyon            

D) Dağılım 

  

42. Yaşamını tek bir konukçu üzerinde tamamlayan ve konukçusunu öldürmeyip zayıflatan 

organizmalara ne ad verilir?                         

A) Parazit        

B) Predatör       

C) Patojen        

D) Parazitoit   
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43. Zararlıların ilaçlanmış yüzeylerde gezinmeleri sırasında kutikuladan nüfuz ederek vücut 

içerisine girip etkili olan zehirlere ne ad verilmektedir? 

A) Mide zehirleri         

B) Kontakt zehirler    

C) Solunum zehirleri   

D) Sistemik zehirler    

  

44. Toprak üstünde bulunan tüm yeşil bitkileri öldürmek amacıyla kullanılan herbisitlere ne 

ad verilir? 

A) Total herbisitler                      B) Seçici herbisitler    

C) Kontakt herbisitler                  D) Sistemik herbisitler 

  

45. Aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yabancı otlara karşı rekabeti daha yüksektir? 

A) Şeker pancarı          

B) Pamuk     

C) Sebzeler      

D) Çavdar 

  

46. Kükürtlü bileşikler daha çok hangi hastalıkla- rın mücadelesinde etkilidir? 

A) Mildiyö       

B) Bakteri       

C) Külleme      

D) Solgunluk 

   

47. Bir bitki koruma ürünü doğru olarak kullanıldığında göstermiş olduğu etkiye ne ad 

verilir? 

A) Toksik etki             

B) Eradikant         

C) Koruyucu etki        

D) Biyolojik etki 

 

48. Organizmalar tarafından üretilen ve diğer organizmalara toksik olan maddelere genel 

olarak ne ad verilir? 

A) Antibiosis             

B) Antogonizm        

C) Antibiyotik             

D) Fitoaleksin 

  

49. Sünenin en önemli parazitoid gurubu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yumurta parazitoidleri 

B) Nimf parazitoidleri 

C) Pupa parazitoidleri 

D) Ergin parazitoidleri 

  

50. Virüsler bitki dokusuna hangi yolla girerler? 

A) Stomalardan           

B) Yaralardan            

C) Hidatodlardan        

D) Lentisellerden 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI SORULARI 2012 

  

1. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde 

aranan şartlardan değildir? 

A) Satış yerleri, en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır. 

B) Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında 

olmamalıdır. 

C) Herbisit grubu bitki koruma ürünleri, mutlaka ayrı, kapalı ve kilitli bir bölmede muhafaza edilir, 

bölmelere ''Yabancı Ot İlaçları'' ifadesi asılır. 

D) Satış yerlerinde, zararlı kokuların giderilmesi için havalandırma düzeni, el ve yüz yıkanabilecek 

su ve lavabo tertibatı ve yeterli oranda yangın söndürme cihazı bulundurulur. 

  

2. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? 

A) Çok zehirli bitki koruma ürünlerini kapalı, kilitli dolaplarda tutarlar. 

B) Bayiler istediklerinde altı aya kadar faaliyetlerine ara verebilirler. 

C) Acil durumlarda bitki koruma ürünü tavsiye ederler. 

D) Yazılan reçeteleri 5 yıl süre ile saklarlar. 

  

3. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayileri için doğrudur? 

A) Bayiler satın aldıkları BKÜ'lerinin kayıtlarını tutarlar. 

B) Bayiler sattıkları hayvan ilaçlarını kilitli dolaplarda tutarlar. 

C) Bayiler sattıkları BKÜ ile birlikte koruyucu araç gereçleri de mutlaka verirler. 

D) Bayiler tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar. 

  

4. Besin maddelerinde bulunmasına müsaade edilen en fazla bitki koruma ürünü miktarı 

nedir? Birim olarak nasıl ifade edilir? 

A) Maksimum kalıntı limiti ( mg/g) 

B) Maksimum kalıntı limiti ( mg/kg) 

C) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/g) 

D) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/kg) 

  

5. Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinde bir sınıflandırma şekli değildir? 

A) Bitkinin fenolojik dönemine göre 

B) Kullanıldıkları zararlılara göre 

C) Kimyasal yapısına göre 

D) Etki şekillerine göre 

  

6. Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi suda çözünen 

konsantre formülasyon tipi için kullanılır? 

A) WG    B) SG 

C) SE    D) SL 

   

7. Aşağıdakilerden hangisi, bir bitki koruma ürününün bir kaç milimetre çapındaki 

damlacıklarının veya küçük parçacıklarının, plastik bir film tabakası ile kaplanması 

sonucunda elde edilmiş formülasyondur? 

A) Aerosoller 

B) Fumigantlar 

C) Mikrokapsüller 

D) Çok düşük hacimli sıvılar 
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8. Litrede 60 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 15 ml/da dozda tavsiye 

edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?       

A) 0.9      B) 90      

C) 18       D) 45   

  

9. Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı 

sebeplerinden biridir? 

A) İlaçlama sayısının tavsiye edilenden az olması 

B) Tavsiye edilenin dışında bitki koruma ürününün kullanımı 

C) İlaçlama zamanı ile hasat arasında geçen sürenin uzun tutulması 

D) Uygulanan bitki koruma ürününün bitki bünyesinde parçalanma süresinin kısa olması 

  

10. Tarım ürünleri üzerinde veya içinde bulunan bitki koruma ürünü veya metabolitlerine ne 

ad verilir? 

A) Aktif madde 

B) Düzenleyiciler 

C) Katkı maddesi 

D) Bitki koruma ürünü kalıntısı 

  

11. Pestisitlere karşı zararlıların vücut yapısı sebebiyle ortaya çıkan dayanıklılık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Morfolojik dayanıklılık   B) Davranışsal dayanıklılık 

C) Fizyolojik dayanıklılık   D) Çapraz dayanıklılık 

  

12. Kimyasal mücadelede bitki koruma ürünlerinin zararlı organizmalara karşı kısa sürede 

dayanıklılık kazanmaması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

A) Aynı grup bitki koruma ürünleri üst üste kullanılmalıdır. 

B) Farklı grup tavsiyeli bitki koruma ürünleri dönüşümlü kullanılmalıdır. 

C) Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozun üstünde kullanılmalıdır. 

D) Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozun altında kullanılmalıdır. 

  

13. Aşağıdaki fungisit gruplarından hangisine karşı fungusların dayanıklılık kazanma riski 

yüksektir? 

A) Carbamatlar 

B) Phytalimidler 

C) Benzimidazoller 

D) Dithiocarbamatlar 

  

14. Bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımlarının önüne geçilerek satış kanalları 

üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan elektronik sisteme ne ad verilir? 

A) Barkod Sistemi 

B) İstatistiki Kayıt Sistemi 

C) Kayıt ve İzleme Sistemi 

D) Kalıntı ve Kayıt İzleme Sistemi 

  

15. Herbisitlerin bitki tarafından alınmasına ne ad verilir? 

A) Retantion      

B) Akropetal        

C) Basipetal        

D) Absorbsiyon 
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16. Elma yapraklarının her iki yüzeyinde ilk önce koyu zeytini yeşil, daha sonra kahverengi 

nekrotik lekelerin oluşması, meyvelerde ise koyu, siyaha yakın lekelerin meydana gelip bu 

lekelerin sertleşip çatlaması hangi hastalığın belirtileridir? 

A) Ateş yanıklığı 

B) Monilya hastalığı 

C) Elma karaleke hastalığı 

D) Elma küllemesi hastalığı 

  

17. Buğday ile şekerpancarının münavebeye girdiği bir tarlada aşağıdaki herbisitlerin hangisi 

buğdayda kullanılmaz? 

A) 2,4-D Amin 

C) 2,4-D Ester 

B) Dichlofop-methyl 

D) Chlorsulfuron 

  

18. Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi dikotiledon bir yabancı ottur? 

A) Avena sterilis 

B) Sinapis arvensis 

C) Sorghum halepense 

D) Alepecurus myosuroides 

   

19. Erkek ve dişilerinin vücudu iplik şeklinde olan polifag, sebzelerden özellikle soğanların 

gövde, yaprak ve nadiren köklerinde zarar oluşturan endoparazit nematod türü 

ağıdakilerden hangisidir? 

A) Globodera rostochiensis   B) Heterodera curiciferae 

C) Ditylenchus dipsaci   D) Meloidogyne sp. 

 

 20. Filoksera aşağıdaki hangi bitkinin kök ve yapraklarında ur benzeri zarara neden olur? 

A) Buğday     B) Bağ 

C) Domates     D) Kiraz 

  

21. Aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi fumajine neden olur? 

A) Süne     B) Soğan sineği 

C) Turunçgil unlubiti    D) Asma ağustosböceği 

  

22. Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek familyalarından 

hangisi en önemlidir? 

A) Aphididae                 B) Tortricidae  

C) Culicidae        D) Curculionidae 

   

23. Aşağıdaki böcek takımlarının hangisinde yalancı tırtıl görülür? 

A) Diptera                      B) Coleoptera          

C) Lepidoptera                D) Hymenoptera 

  

 24. Aşağıdakilerden hangisi patates böceği için yanlıştır? 

A) Marmara Bölgesi'nde 3-4 döl verirler. 

B) Bitkinin topraküstü aksamında zararlıdır. 

C) Konukçuları Solaneceae familyasına ait bitkilerdir. 

D) Çeşitli dönemleri fazla hareketli olduğundan küçük bahçelerde elle toplama imkânı yoktur. 
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 25. Mısırda, mısır kurdu ve mısır koçan kurdunu ilaçlamaya ne zaman başlanır? 

A) Fide döneminde 

B) Larva döneminde 

C) İlk yumurta paketleri görüldüğünde 

D) Bitkilerde koçanlar görüldüğünde 

  

26. Kiraz sineğine karşı ilaçlı mücadele ne zaman yapılır? 

A) Kiraz meyvelerinin oluştuğu dönem 

B) Kiraz meyvelerine ben düştüğü dönem 

C) Ağaçların yapraklanmaya başladığı dönem 

D) Kiraz ağaçlarında çiçeklerin %7 5'inin döküldüğü dönem 

  

27. Ülkemizde fındıkta mücadelesi yapılan en önemli zararlı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fındık koşnili    C) Fındık filiz güvesi 

B) Fındık kozalak akarı   D) Fındık kurdu 

  

28. Tahmin ve erken uyarı sisteminde ilaçlama uyarısında bulunabilmek için salkım güvesi 

yumurtaları hangi gelişme devresine ulaşmalıdır? 

A) Kapsül devresi    B) Şeffaf yumurta 

C) Karabaş devresi    D) Kırmızı çizgi devresi 

  

29. LC50 nedir? 

A) Ağız ve deri yolu ile deneme hayvanlarına uygulandığı zaman, bunların % 50'sini öldüren doz 

B) Teneffüs yolu ile deneme hayvanlarının % 50'sini öldüren konsantrasyon 

C) Deneme hayvanlarının besininde zararlı etki göstermeyen düzey 

D) LD50 değerini bulmak için gerekli konsantrasyon 

    

30. Entegre mücadele, "Zararlı türlerin popülas- yon dinamikleri ve çevre ile ilişkileri dikkate 

alarak, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, 

bunların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutan bir zararlı 

yönetim sistemidir." şeklinde tanımlanmaktadır. Burada sözü edilen "zararlı" ifadesi 

aşağıdaki- 

lerden hangisini kapsamaktadır? 

A) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri 

B) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcek ve hastalıkları 

C) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri ve yabancı otları 

D) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, kırmızı örümcekleri, nematodları, fungusları, 

bakterileri, virüsleri, yabancı otlar, kemirgenleri ve kuşları 

  

31. Mavi renkli leğenler aşağıdaki hangi böceğin mücadelesinde tuzak olarak kullanılır? 

A) Patates böceği    B) Çöl çekirgesi 

C) Elma iç kurdu    D) Bakla zınnı 

 

32. Aşağıda verilen hastalık - konukçu ikililerinden hangisi ülkemizde yaygın olarak 

görülmemektedir? 

A) Şeker pancarı - Mildiyö hastalığı 

B) Armut - Ateş yanıklığı 

C) Limon - Uçkurutan 

D) Nohut - Antraknoz 
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33. Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi karbamatlar sınıfında yer 

alır? 

A) Propineb                 

B) Triazamate 

C) Beta Cyfluthrin      

D) Fenamiphos 

  

34. Ülkemizde aşağıdaki ürün ve etmenlerden hangisinde tahmin ve erken uyarı sistemi 

kurularak mücadele yapılmaktadır? 

A) Bağda Mildiyö 

B) Elmada Külleme 

C) Elmada Ağkurdu 

D) Bağda Bağ maymuncuğu 

  

35. Etkili sıcaklıklar toplamı 1100 gün - derece olan bir bölgede termal konsantı 400 gün-

derece olan ve mecburi diyapozu olmayan bir böcek kaç döl verebilir? 

 A) 5  B) 4   C) 2   D) 1 

  

36. Aşağıdaki fungisitlerden hangisi Rhizoctonia türlerine spesifik etkili bir fungisittir? 

A) Dichlofluanid 

B) Technazene 

C) Dithianon 

D) Pencycuron 

  

37. Aşağıdaki hastalık etmenlerinden hangisi ile en az sayıda ilaçlama ile mücadele edilir? 

A) Monilia laxa   B) Cercospora beticola 

C) Venturia inaequalis  D) Phragmidium mucronatum 

  

 38. Bir pestisitin birim alan veya birim hacimde, hedef organizmaya etkili olan miktarına ne 

ad verilir? 

A) Aktif madde            B) Kalibrasyon 

C) Doz                        D) İlacın formülasyonu 

  

39. Herhangi bir böcek türünün karşı cinsteki bireylerini cinsel olarak etkileyen ve 

mücadelede tuzaklarda geniş ölçüde faydalanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Feromon 

C) Enzim 

B) Hormon 

D) Repellent 

  

40. Bitkilerin kökleri ile ortak yaşama geçerek onların gelişimini olumlu yönde etkileyen ve 

patojenlere karşı koruyan funguslara ne ad verilir? 

A) Mikoplazma   B) Mikoriza 

C) Rhizobium    D) Fitoplazma 

  

41. "Vücut tüylü, anten nispeten kısa, ön bacaklar kazıcı formdadır." ifadesi aşağıdaki 

familyalardan hangisi için doğrudur? 

A) Acrididae    B) Gryllidae 

C) Tettigonidae   D) Gryllotalpidae 
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42. Bitkilerde ışık eksikliğine bağlı olarak görülen boy uzaması açık yeşil-sarımsı görünüm ve 

yaprakların küçük kalması gibi belirtilere ne ad verilir? 

A) Fassiation    B) Gelişme geriliği 

C) Etiolasyon    D) Çalılaşma 

      

43. Ekim öncesi uygulanan herbisitlerde uygulamadan sonra herbisidin toprağa 

karıştırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İlacın yoğunluğunu azaltmak 

B) İlacın güneş ışığı ile parçalanmasını önlemek 

C) İlacın yağmur suyu ile uzaklaşmasını engellemek 

D) İlacın mikroorganizmalarla parçalanmasını hızlandırmak 

  

44. Kükürtlü bitki koruma ürünleri daha çok hangi hastalıkların mücadelesinde 

kullanılmaktadır? 

A) Külleme        B) Uçkurutan 

C) Rastık            D) Mildiyö 

  

45. Aşağıdakilerden hangisi sünenin ergin ve nimf predatörü değildir? 

A) Araneidae    B) Heteropogon ornatipes 

C) Rhinocoris punctiventris  D) Triops cancriformis 

  

46. Bitki koruma ürünlerinin son kullanım tarihi ile ürünün hasadı arasında geçmesi gereken 

süreye ne ad verilir? 

A) Kalıntı süresi            B) Tolerans süresi 

C) Bekleme süresi        D) Etki süresi 

  

47. Akarların ağız parçalarının bulunduğu kısma ne ad verilir? 

A) Idosoma                   B) Podosoma 

C) Opisthosoma            D) Gnathosoma 

  

48. Zeytin meyvesinde kurtlanarak meyve dökülmesine neden olan zararlı sinek türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aelia rostrata 

B) Daucus olea 

C) Ceratitis capitata 

D) Rhogolates cerasi 

  

49. Bitkilerdeki zararlı organizmalara doğrudan etkili olmayıp bitkilerin doğal savunma 

sistemini harekete geçirip, güçlendirerek etkili olan ve bu özelliklerden birini veya bir kaçını 

bir arada taşıyan maddelere ne ad verilir? 

A) Bitki aktivatörü 

B) Bitki predatörü 

C) Bitki antifrizi 

D) Aktif madde 

  

50. Herbisitlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilir? 

A) Sisleme 

B) ULV 

C) Aeresol 

D) Kaba püskürtme 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI SORULARI 2014 

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri parakente satışının yapılacağı yerlerde 

aranmaz? 

A) Satış yeri apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır. 

B) Bayiler satış yerleri ile depolarını ilgili itfaiye merkezine bildirirler. 

C) Bayiler satışı durdurularak yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini tutanakla firmalarına 

teslim eder. 

D) Satış yeri, en az 20 mekrekare büyüklüğünde olmalıdır. 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? 

A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadır. 

B) Fümigantları yalnız fümigant operatörlerine satarlar. 

C) Çok zehirli bitki koruma ürünlerini kapalı, kilitli depolarda tutarlar. 

D) Tüm ürünlerdeki etmenler için reçete yazarlar 

S3 - Bir bayi bitki koruma ürünlerini bölerek, kayıtlarını tutmadan ve tavsiyelerine aykırı 

olarak satması durumunda aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır? 

A) Para Cezası 

B) Kapatma Cezası 

C) Geçici Kapatma Cezası 

D) Bayilik İptali Cezası 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması 

gereken tedbirlerdendir? 

A) Depolar hakim rüzgarlara açık olmalıdır. 

B) Depolarda raflar radyatörlerin üzerinde olmalıdır. 

C) Depolarda sıcaklığın 5 C'nin altına inmemesi sağlanır. 

D) Depolanacak diğer ürünler ayrı bölümlerde muhafaza edilir. 

 

S5 - Maksimum kalıntı limiti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/kg) 

B) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/g) 

C) Maksimum kalıntı limiti (g/kg) 

D) Besin maddelerinde bulunmasına müsade edilen en fazla bitki koruma ürünü ve metabolitleri 

miktarı 

 

S6 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü formülasyon şekli değildir. 

A) Granül bitki koruma ürünleri 

B) Kontakt etkili bitki koruma ürünleri 

C) Islanabilir toz bitki koruma ürünleri 

D) Suda çözünen toz bitki koruma ürünleri 

S7 - Birlikte kullanılan bitki koruma ürünlerinin birbirinin etkisini azaltmasına ne ad verilir? 

A) Simbiyotik etki 

B) Fitotoksik etki 

C) Sinerjik etki 

D) Antagonostik etki 
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S8 - Litrede 70 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 25 ml/da dozda tavsiye 

edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır? 

A) 1,75 

B) 17,5 

C) 175 

D) 0,175 

S9 - Aşağıdaki formülasyonlardan hangisinin fitotoksik etki yapma ihtimali en düşüktür? 

A) WP    B) EC 

C) DP    D) RB 

S10 - Tüketilen bitkisel ürünlerin bitki koruma ürünü kalıntısı yönüyle kontrol altında 

tutulabilmesi aşağıdaki programların hangisiyle yürütülmektedir? 

A) İthalat / İhracatı geliştirme 

B) Yasaklama programı 

C) İzleme programı 

D) Ruhsatlama 

S11 - Farklı herbisitlerin farklı topraklarda farkı kalıcılık süreleri göz önüne alındığında 

herbisitlerin hangi topraktaki kalıcılığı en azdır? 

A) Kumlu 

B) Killi 

C) Tınlı 

D) Humuslu 

S12 - Çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otların bulunduğu bir meyve bahçesindeki 

yabancı ot mücadelesinde aşağıdaki uygulamaların hangisi doğrudur? 

A) Kontakt - total bir herbisit uygulaması 

B) Sistemik - total bir herbisit uygulaması 

C) Kontakt - selektif bir herbisit uygulaması 

D) Sistemik - selektif bir herbisit uygulaması 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi direnç gelişimine yol açan mekanizmalardan biridir? 

A) Yumurta sayısının artması 

B) Yumurta sayısının azalması 

C) Yaprak bitlerinde kanatsız bireylerden kanatlı bireylerin meydana gelmesi 

D) Böceklerin metabolik yolla, bitki koruma ürünlerini zehirsiz hale dönüştürmeleri 

S14 - Ülkemizde aşağıdaki yabancı otlardan hangisinin kimyasal mücadelesinde dayanıklılık 

problemi önemli seviyededir? 

A) Yabani havuç 

B) Yabani yulaf 

C) Yabani turp 

D) Yabani safran 

 

S15 - Dayanıklılık riski en düşük fungisit grubu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kükürtlü bileşikler 

B) Triazol grubu fungisitler 

C) İmazalil grubu fungisitler 

D) Benzimidazol grubu fungusitler 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

138 
 

S16 - Bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımlarının önüne geçilerek satış kanalları 

üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan elektronik sistemde aşağıdaki 

bilgilerden hangisi aranmaz? 

A) Şarj numarası 

B) Tavsiye edildiği ürün 

C) Kalıntı kayıtları 

D) Tavsiye edilen zararlı 

S17 - Buğday ile Şeker pancarının münavebeye girdiği bir tarlada aşağıdaki herbisitlerin 

hangisi buğdayda kullanılır? 

A) Clethodim    B) Dichlofop-methyl 

C) Chlorsulfuron   D) Chloridazon 

S18 - Buğday tarlalarında ilk baharda yaprakların üst yüzeylerinde makine dişlerine benzer 

şekilde, sıra ve sıralar üzerine dizilmiş noktacıklar biçiminde, sarı veya turuncu renginde 

püstüller oluşturan buğday fungal hastalığı nedir? 

A) Puccinia recondita f.sp tritici (Kahverengi pas) 

B) Ustilago nuda f.sp tritici (Rastık hastalığı) 

C) Puccinia graminis f.sp tritici (Kara pas) 

D) Puccinia sitriiformis (Sarı pas) 

 

S19 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerinden değildir? 

A) Antibiyotiklere duyarlıdırlar. 

B) Yapay ortamlarda çoğalamazlar. 

C) Işık mikroskobunda görülemezler. 

D) Canlı dokularda yayılır ve çoğalırlar. 

 

S20 - Aşağıdaki zararlı etmenlerden hangisi fumajine sebep olur? 

A) Polyphylla spp. 

B) Eurygaster spp. 

C) Melolontha spp. 

D) Parthenolecanium spp. 

 

S21 - Aşağıdaki bitki zararlılarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılır. 

A) Tohum böcekleri   B) Haziran böcekleri 

C) Bozkurt    D) Bakla zınnı 

S22 - Aşağıdakilerden hangisi viral hastalık etmenleri tarafından oluşturulan simptom 

tiplerinden biri değildir? 

A) Doku anormallikleri 

B) Cüceleşme 

C) Mozaik belirtiler 

D) Çürüklükler 

S23 - Yabancı ot ilaçlamasında aşağıdaki meme tiplerinden hangisi tercih edilmelidir? 

A) Döner diskli meme 

B) Yelpaze hüzmeli meme 

C) İçi boş konik hüzmeli meme 

D) İçi dolu konik hüzmeli meme 
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S24 - Lepidoptera takımına bağlı bitki zararlılarında hangi döneme karşı ilaçlı mücadele 

yapılır? 

A) Larva 

B) Ergin 

C) Yumurta 

D) Pupa 

S25 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisinde biyolojik mücadele uygulanmış ve başarılı 

sonuçlar alınmıştır? 

A) Lolium temulentum (Delice) 

B) Agrostemma githago (Karamuk) 

C) Hypericum perforatum (Kılıç otu) 

D) Vaccaria pyramidata (Arap baklası) 

S26 - Elma kara leke hastalığının mücadelesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önüne 

alınmaz? 

A) İnokulum yoğunluğu 

B) Yaprak ıslaklık süresi 

C) Günlük ortalama sıcaklık 

D) Ascospor çıkış tarihinin belirlenmesi 

S27 - Böceklerede letal dozun belirlenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate 

alınmaz? 

A) İlacın etki mekanizması 

B) Böceğin konukçusu 

C) Zararlının dönemi 

D) Doz 

S28 - Ülkemizde aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde tahmin ve erken uyarı sistemi 

kurularak mücadele yapılmaktadır? 

A) Buğday-Elma   B) Bağ-Elma 

C) Bağ-Buğday   D) Pamuk-Buğday 

 

S29 - Depolanmış ürünlerde hastalık oluşumuna neden olan grup hangisidir? 

A) Pseudomonoslar 

B) Xanthomonaslar 

C) Erwinialar 

D) Agrobacteriumlar 

S30 - Şeftali bitkisinin her yıl mücadele gerektiren en önemli fungal hastalığı nedir? 

A) Yaprak kıvırcıklığı  B) Külleme 

C) Yaprak delen   D) Külleme 

 

S31 - Entegre süne mücadelesinde ilaç uygulaması hangi biyolojik dönem veya dönemlere 

karşı kullanılır? 

A) Kışlamış erginlere karşı 

B) Yeni nesil erginlere karşı 

C) Bütün nimf dönemlerine karşı 

D) 2. ve 3. nimflere karşı 
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S32 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi triazoller sınıfında yer 

almaz? 

A) Flurochloridone 

B) Flutriafol 

C) Triadimenol 

D) Fenbuconazole 

S33 - Aşağıdakilerden hangisi entegre mücadele programında uygulanması gereken 

aşamalardan biri değildir? 

A) Türlerin teşhisi 

B) Sörvey yapılması 

C) Toprak analizi yapılması 

D) Ekonomik zarar seviyelerinin belirlenmesi 

 

S34 - Patates böceğine karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez? 

A) Acetamiprid   B) Cypermethrin 

C) Novaluron    D) Hymexazole 

S35 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri seçimini etkileyen unsurlardan biri 

değildir? 

A) Fiyatı 

B) Bitki koruma ürünlerinin rengi ve kokusu 

C) Uygulanacak kültür bitkisine tavsiyesinin olup olmadığı 

D) Kullanılacak etmenin isminin etiketinde olup olmadığı 

 

S36 - Un güvesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Plodia interpuctella 

B) Cocus hesperidium 

C) Epesthia Kuehniella 

D) Cerambyx cerdo 

S37 - Aşağıdaki herbisitlerden hangisi yabani yulafa karşı hem buğday hem de mercimek 

tarlasında önerilebilir? 

A) 2,4 D 

B) Diclofop Methyl 

C) Metribuzin 

D) Bentazole 

S38 - Bitki koruma ürününün yanlış kullanımı sonucu bitkide oluşan zarara ne ad verilir? 

A) Biyolojik etki 

B) Eradikant etki 

C) Defoliant etki 

D) Fitotoksik etki 

S39 - Aşağıdaki türlerden hangisinin mücadelesinde cinsel çekici feromon tuzakları etkili bir 

biçimde kullanılır? 

A) Elma iç kurdu 

B) Patates böceği 

C) Toprak pireleri 

D) Cüce ağustos böcekleri 
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S40 - Sokucu emici ağız yapısına sahip böceklerin mücadelesinde aşağıdaki etki 

mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinden hangisi önerilmez? 

A) Kontakt 

B) Sistemik 

C) Fumigant 

D) Repellent 

 

S41 - Aşağıdakilerden hangisi ekonomik zarar eşiğinin tanımıdır? 

A) Zararlıların, tarımsal üründe sebep olduğu en düşük ekonomik zarar miktarıdır. 

B) Tarım ürünlerinde ekonomik anlamda zararın görülmeye başladığı dönemdir. 

C) Bir zararlı popülasyonunun, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için, 

mücadeleye başlamayı gerektiren popülasyon yoğunluğudur. 

D) Ürünün pazarda değer kaybetmesi sonucu ekonomik anlamda zararın ortaya çıkma başlangıcıdır. 

 

S42 - Böceklerde asıl sindirim organı hangi bölümde gerçekleşir? 

A) Orta bağırsak 

B) Ön bağırsak 

C) Arka bağırsak 

D) Farinks 

S43 - Tahılda erken dönemde kurt boğazı ileri dönemde akbaşak oluşumuna neden olan 

zararlı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zabrus ssp. 

B) Cephus pigmeus 

C) Anisoplia segetum 

D) Eurygaster integriceps 

 

S44 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi spor oluşturmaktadır? 

A) At kuyruğu 

B) Horoz ibiği 

C) Yabani hardal 

D) Sütleğen 

S45 - Aşağıdakilerden hangisi İlaçlama Normu (Uygulama hacmi) kavramını tanımlar? 

A) Birim zamanda atılan sıvı miktarıdır. (litre/dakika) 

B) Birim alana atılan etkili madde miktarıdır.(ml/dekar) 

C) Birim alana atılan mahlül (ilaç+su) miktarıdır. (litre/dekar) 

D) Birim hacme atılan formülasyon (ml/dekar) 

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi külleme hastalığı için yanlıştır? 

A) Obligattırlar. 

B) Besi ortamında gelişirler. 

C) Askosporlar eşeyli sporlarıdır. 

D) Eşeysiz olarak da çoğalabilirler. 
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S47 - Ülkemizde erik yetiştirilen tüm bölgelerde görülen, eriklerin gövde ve kalın dallarında 

koloniler oluşturan, ergin nimflerin beslenmesi sonucu ağaçları zayıflatıp dalları kurutan ve 

yoğun tatlımsı sıvı salgılayan zararlı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sphaerolecanium prunastri 

B) Hyalopterus pruni 

C) Myzuscerasi 

D) Aphis pomi 

 

S48 - Akarlar bitkide nasıl zarar oluşturur? 

A) Bitkilerin kök kısmında zarar oluşturur. 

B) Isırıcı çiğneyici ağız yapısıyla oburca beslenir. 

C) Yalayıcı emici ağız yapısıyla bitkilerin çiçeklerinden nektar ile beslenir. 

D) Sokucu emici ağız yapısıyla bitki öz suyu ile beslenir, bitkide sararma, kuruma ve dökülmelere 

neden olur. 

 

S49 - Aşağıdaki böceklerden hangisi belirgin olarak pis koku salgılar? 

A) Armut kaplanı 

B) Dut kımılı 

C) Kiraz sineği 

D) Dana burnu 

 

S50 - Uzaklaştırıcılara verilen diğer isim nedir? 

A) Cezbedici 

B) Akraktant 

C) Repellent 

D) Zehirli yem 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI SORULARI 2015 

 

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? 

A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürününü bulundururlar. 

B) Herbisitleri ayrı bölmelerde bulundururlar. 

C) Çok zehirli bitki koruma ürünlerini kapalı, kilitli dolaplarda tutarlar 

D) Havalandırma, lavabo vb arızaları İl Müdürlüğüne bildirirler. 

 

S2 - Bir bayinin ruhsatsız olan bitki koruma ürünlerini bölerek, kayıtlarını tutmadan satması 

durumunda aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır? 

A) Kapama cezası 

B) Geçici kapama cezası 

C) İdari para cezası 

D) Bayilik iptali cezası 

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayi kontrolleri için yanlıştır? 

A) Bayiler kontrol görevlileri tarafından ayda bir kez kontrol edilir. 

B) Satış yerlerinde aranan fiziki şartlar yönünden kontrol edilirler. 

C) Bayiler yetki ve sorumlulukları yönünden kontrol edilirler. 

D) Önceki kontrollerde tespit edilerek kontrol defterine yazılan eksiklerin giderilip, giderilmediği 

öncelikle aranır. 

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması 

gereken tedbirlerdendir? 

A) Depolar hâkim rüzgarlara açık olmalıdır. 

B) Depolarda döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajlar ayrı raflarda bulundurulur. 

C) Depolarda bulunan rafların büyüklükleri standart olmalıdır. 

D) Depolarda sıcaklığın 5-35 ºC arasında olması sağlanır. 

 

S5 - Bitki koruma ürünü bayilerinin nakil işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Bulunduğu ilden başka bir ile nakil başvurusu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılır. 

B) Bulunduğu ilden başka bir ile nakil başvurusu, nakil olunacak ilin müdürlüğüne yapılır. 

C) Bulunduğu ilden başka bir ile nakil başvurusu, bulunduğu ilin müdürlüğüne yapılır. 

D) Nakil işlemleri üç ay içerisinde tamamlanmak zorundadır. 

 

S6 - Bitki koruma ürünleri boş ambalajlarının bertarafında en uygun yöntem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yakmak 

B) Gömmek 

C) İyice temizleyip ambalaj olarak kullanmak 

D) Üç kere su ile çalkalayıp, sonra ambalajı delmek ve geri dönüşüme göndermek 

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi bir bitki koruma ürünü formülasyon şekli değildir? 

A) Sistemik etkili formülasyonları 

B) Soğuk sisteme formülasyonlar 

C) Sıcak sisteme formülasyonları 

D) Gaz neşreden formülasyonlar 
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S8 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi tohum ilaçlaması 

için suda çözünen toz formülasyon tipi için kullanılır? 

A) WG    B) SS 

C) WT     D) WP 

 

S9 - 100 litre suyu 50 cc tavsiye edilen bir bitki koruma ürününde, litrede 350 g aktif madde 

bulunuyorsa 50 litre mahlülde kaç g aktif madde bulunur? 

A) 31     B) 17,5 

C) 8,75    D) 0,175 

 

S10 - Aşağıdakilerin hangisinde Mollussisit, fungisit, nematisit, herbisit grubu bitki koruma 

ürünlerinin etiket rengi doğru olarak sıralanmıştır? 

A) Pembe, Açık Yeşil, Pembe, Sarı 

B) Beyaz, Yeşil, Pembe, Sarı 

C) Camgöbeği, Yeşil, Beyaz, Sarı 

D) Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi 

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin bitki üzerinde parçalanma 

yollarından biri değildir? 

A) Nem    B) Sıcaklık 

C) Işık     D) Elemenin aktivitlemesi 

 

S12 - Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında aşağıdaki durumlardan hangisi 

gerçekleşebilir? 

A) Ürün olgunlaşıp hasada gelmez. 

B) Tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar. 

C) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili mücadele yapılmaz. 

D) İlaç uygulama sayısı artar. 

 

S13 - Eğer bir arthropod popülasyonu Beta Cyfluthrin aktif maddeli bir insektisite direnç 

göstermişse ve aynı zamanda Deltamethrin aktif maddeli bir insektisite de direnç gösteriyorsa 

bu duruma ne denir? 

A) Çapraz dayanıklılık 

B) Çoklu dayanıklılık 

C) Fizyolojik dayanıklılık 

D) İkili dayanıklılık 

 

S14 - Aşağıdakilerden hangisi / hangileri Bakanlığımız merkez teşkilatı arasında yer alır?  

I- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

II-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  

III-Gıda ve Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü  

IV-İl Müdürlükleri  

V- Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı 

 

A) I,II,III 

B) I,V 

C) I,II,V 

D) I,IV,V 
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S15 - Aşağıdakilerden hangisi dayanıklılık mekanizması içerisinde yer almaz? 

A) Detoksifikasyon 

B) Alternatif metabolizma faaliyeti 

C) Pestistin hücrelerden dışarı atılması 

D) Etkili maddenin hücrede yoğunlaşması 

 

S16 - Bir bitki koruma ürününün biyolojik aktivitesinin etkin olarak uzun süre kullanılmasını 

sağlayan uygulamalara ne denir? 

A) Entegre mücadele 

B) Zirai mücadele 

C) Dayanıklılık yöntemi 

D) Kontrollü mücadele 

 

S17 - Barkod uygulamaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Barkod uygulaması ile bitki koruma ürünleri imalat ve ithalattan itibaren takip edilir. 

B) Barkod uygulaması tüm bitki koruma ürünü bayileri ve toptancıları için zorunludur. 

C) Bayiler barkod programı ile sattıkları bitki koruma ürünlerini il Müdürlüklerine düzenli olarak 

bildirirler. 

D) Bayiler sattıklar ve satın aldıkları bitki koruma ürünlerinin takibi için kullanılan programların il 

müdürlüğüne onaylı olması zorunludur. 

 

S18 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi bağda salkım güvesine karşı 

kullanılmaz? 

A) Bifenthrin    B) Esfenvalerate 

C) Lambda-Cyhalothrin  D) Azxystrobin 

 

S19 - Biber bitkisinin kök boğazında yanıklığa sebep olan fungal hastalık etmeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Phytophthora capsici 

B) Penicillum digitatum 

C) Diplodia pinea 

D) Colletotrichum lindemuthianum 

 

S20 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi hem tohumla hem de rizomlarıyla çoğalır? 

A) Sinapis arvensis 

B) Sorghum halepense 

C) Amaranthus retroflexus 

D) Avena sterilis 

 

S21 - Aşağıdakilerden hangisi küskütün konukçularından değildir? 

A) Asma    B) Şekerpancarı 

C) Yonca    D) Buğday 

 

S22 - Bitkilerin büyüme noktalarında etkili olan bir herbisit aşağıdaki yabancı otlardan 

hangisine etkili olmayabilir? 

A) Amaranthus retroflexus 

B) Capsella bursa-pastoris 

C) Avena sterilis 

D) Sinapis arvensis 
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S23 - Akdeniz meyvesineği mücadelesinde, aşağıdaki uygulama şekillerinden hangisi tercih 

edilmez? 

A) Kapama şeklinde ilaçlama yapmak 

B) Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması 

C) Feromon ve tuzak sistemleri kullanmak 

D) Hasattan sonra bahçede meyve kalmamasına dikkat etmek 

 

S24 - Aşağıdaki bitki zararlarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılmaz? 

A) Kör fare   B) Haziran böceği 

C) Bozkurt   D) Dana burnu 

 

S25 - Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek takımlarının hangisi 

en önemlisidir? 

A) Orthoptera 

B) Diptera 

C) Hemiptera 

D) Hymenoptera 

 

S26 - Giyphosate İPA aşağıdaki kültür bitkilerinin hangisindeki yabancı otlara karşı 

kullanılır? 

A) Buğday 

B) Domates 

C) Mısır 

D) Elma 

 

S27 - Aşağıdakilerden hangisi yabancı ot tohumlarında görülen sekonder dormansiyi 

etkilemez? 

A) Oksijen 

B) Su 

C) Sıcaklık 

D) İnhibitörler 

 

S28 - Fenhexamid hangi bitki hastalığına karşı kullanılır? 

A) Kurşuni küf 

B) Külleme 

C) Mildiyö 

D) Karaleke 

 

S29 - Aşağıdaki hastalık etmenlerinden hangisi domateste mantarımsı kök çürüklüğünü oluşturur? 

A) Phytophthora infestans 

B) Peronospora parasitica 

C) Pyrenochaeta lycopersici 

D) Cladosporium lycopersici 

 

S30 - Zeytin meyvesinin çekirdeğinde beslenerek zararlı olan zeytin güvesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dacus oleae 

B) Prays oleae 

C) Saissetia oleae 

D) Parlatoria oleae 
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S31 - Ülkemizde sert çekirdekli meyvelerde görülen en önemli virüs hastalığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Fanleaf 

B) Stolbur 

C) Şarka virüsü 

D) Rhizomania 

 

S32 - Aşağıdakilerden hangisi fındığın meyvesinde zararlıdır? 

A) Curculio nucum 

B) Xyloborus dispar 

C) Phytoptus avellana 

D) Parthenolecanium rufulum 

 

S33 - Ceviz yapraklarında kurumalara ve meyvelerinde koyu lekelere neden olan fungal 

hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gymnosporangium fuscum 

B) Gnomonia leptostya 

C) Gaeumannomyces graminis 

D) Xanthomonas juglandis 

 

S34 - Ser çekirdekli meyvelerde Sclerotinia laxa ile kimyasal mücadele ne zaman 

yapılmalıdır? 

A) Çiçek döneminde 

B) Pembe çiçek tomurcuğu döneminde 

C) Çiçek taç yapraklarının %70-80'i döküldüğünde 

D) Çiçek gözlerinin kabardığı dönemde 

 

S35 - Aşağıda LD50'si verilen bitki koruma ürünlerinden hangisi toksikolojik bakımdan daha 

az zehirlidir? 

A) 3200 mg/kg   B) 3450 mg/kg 

C) 3750 mg/kg   D) 3850 mg/kg 

 

S36 - LD50'nin birimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) mg/kg    B) mg/m3 

C) mg/I    D) mg/g 

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi bitki fungal hastalıklarının "Tahmin-Uyarı Metodu"nda esas 

alınan kriter değildir? 

A) Yağış miktarı 

B) Yaprak ıslaklık süresi 

C) Etkili sıcaklıklar toplamı 

D) Günlük ortalama sıcaklık 

 

S38 - Aşağıdakilerden hangisi bir entomopatojendir? 

A) Bemisia tabacı 

B) Verticilium lecanii 

C) Verticilium dahiliae 

D) Spongospora subterenea 
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S39 - Toprak kökenli fungal patojenlerin mücadelesinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez? 

A) Solarizasyon 

B) Tohum ilaçlaması 

C) Fumigasyon 

D) Salma sulama 

 

S40 - Elma Pamukbiti'ne hassas elma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Golden delicious   B) Starking 

C) Amasya misket   D) Jonathan 

 

S41 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi Sentetik Piretroidler 

sınıfında yer almaz? 

A) Chlorpyrifos ethly 

B) Deltamethrin 

C) Zetacypermethrin 

D) Ceypermethrin 

 

S42 - Bordo bulamacı hangi hastalığın mücadelesinde önerilmez? 

A) Bağda ölükol 

B) Elmada karaleke 

C) Kayısıda yaprakdelen 

D) Kirazda çiçek monilyası 

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi yeni bir bitki koruma ürünü aktif maddesinin keşfedilip 

kullanıma sunulmasının sebeplerinden değildir? 

A) Mevcut kullanılan bitki koruma ürünlerine karşı hastalık ve zararlılarda oluşan direnç 

B) Bitki koruma ürünü kullanımını azaltmak 

C) Kullanımı daha kolay, daha ucuz olan maddeleri geliştirmek 

D) İnsan ve çevre sağlığına daha az zararlı olabilecek maddeleri geliştirmek 

 

S44 - Aşağıdaki türlerden hangisi bitki hastalıklarının biyolojik mücadelesinde kullanılan bir 

fungustur? 

A) Trichoderma harzianum 

B) Streptomyces lydicus 

C) Beauveria bassiana 

D) Bacillus sublitis 

 

S45 - Mısır bitkisinin tüm topraküstü organlarında büyük ur benzeri yapılar oluşmasına 

neden olan hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gibberella zea 

B) Puccina maydis 

C) Ustilago maydis 

D) Helminthosporium maydis 

 

S46 - Gıda maddelerinde gelişen fungusların ürettikleri ve sıcak kanlılarda toksik etki yapan 

kimyasal maddelere ne ad verilir? 

A) Enzim 

B) Fitotoksin 

C) Patotoksin 

D) Mikotoksin 
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S47 - Bitki özsuyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan iki çift bacaklı akar 

türleri hangi familya içinde yer alır ? 

A) Tetranychidae 

B) Phytoseidae 

C) Eriophyidae 

D) Acaridae 

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi virüs hastalıklarının bitkiden bitkiye bulaşmasında rol oynayan 

etmenlerden biri değildir? 

A) Vejetatif çoğaltma materyalleri 

B) Fitoplazmalar 

C) Böcekler 

D) Küsküt 

 

S49 - Bacillus thuringiensis'in böceklere etki şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mide zehiri 

B) Solunum zehiri 

C) Temas zehiri 

D) Sinir zehiri 

 

S50 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi tam parazit bir bitkidir? 

A) Viscum album 

B) Vaccaria pyramidata 

C) Sinapsis arvengensis 

D) Orobanche ramosa 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2008 

 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. B 

7. D 

8. C 

9. A 

10. B 

11. B 

12. C 

13. D 

14. C 

15. A 

16. C 

17. D 

18. C 

19. B 

20. D 

21. B 

22. A 

23. D 

24. C 

25. A 

26. B 

27. C 

28. B 

29. A 

30. A 

31. D 

32. C 

33. B 

34. D 

35. D 

36. A 

37. B 

38. C 

39. A 

40. C 

41. A 

42. D 

43. B 

44. A 

45. C 

46. B 

47. D 

48. C 

49. D 

50. A 

51. C 

52. D 

53. A 

54. B 

55. D 

56. D 

57. C 

58. A 

59. B 

60. D 

61. C 

62. A 

63. B 

64. D 

65. C 

66. A 

67. B 

68. A 

69. D 

70. B 

71. C 

72. C 

73. A 

74. D 

75. B 

76. A 

77. C 

78. D 

79. B 

80. C 

81. D 

82. A 

83. C 

84. B 

85. B 

86. D 

87. B 

88. D 

89. A 

90. C 

91. A 

92. B 

93. D 

94. C 

95. A 

96. B 

97. B 

98. C 

99. D 

100. A 

 

 

 

 

 

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2009 

 

1. C 

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. B 

7. C 

8. B 

9. B 

10. D 

11. C 

12. A 

13. A 

14. D 

15. B 

16. D 

26. C 

27. A 

28. D 

29. A 

30. D 

31. B 

32. C 

33. A 

34. D 

35. B 

36. D 

37. C 

38. A 

39. B 

40. A 

41. C 

51. A 

52. C 

53. B 

54. D 

55. B 

56. C 

57. D 

58. B 

59. A 

60. D 

61. D 

62. B 

63. C 

64. A 

65. B 

66. C 

76. B 

77. C 

78. D 

79. A 

80. B 

81. D 

82. C 

83. B 

84. A 

85. C 

86. C 

87. D 

88. B 

89. A 

90. C 

91. A 
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17. A 

18. B 

19. C 

20. D 

21. B 

22. C 

23. A 

24. D 

25. A 

42. B 

43. D 

44. C 

45. B 

46. B 

47. D 

48. A 

49. D 

50. C 

67. C 

68. D 

69. A 

70. B 

71. C 

72. B 

73. D 

74. A 

75. A 

92. D 

93. A 

94. C 

95. A 

96. D 

97. B 

98. B 

99. D 

100. C 

 

 

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2010 

 

1. D 

2. B 

3. C 

4. B 

5. D 

6. C 

7. A 

8. D 

9. B 

10. A 

11. C 

12. D 

13. A 

14. B 

15. D 

16. C 

17. A 

18. B 

19. D 

20. A 

21. C 

22. B 

23. C 

24. A 

25. D 

26. B 

27. D 

28. A 

29. B 

30. C 

31. A 

32. D 

33. B 

34. A 

35. C 

36. D 

37. C 

38. A 

39. B 

40. D 

41. C 

42. A 

43. B 

44. C 

45. D 

46. B 

47. A 

48. C 

49. A 

50. D 

 

 

 

 

 

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2011 

1. A 

2. C 

3. D 

4. A 

5. A 

6. B 

7. D 

8. B 

9. C 

10. A 

11. D 

12. C 

13. A 

14. B 

15. D 

16. C 

17. B 

18. C 

19. D 

20. B 

21. D 

22. A 

23. C 

24. B 

25. A 

26. D 

27. A 

28. B 

29. C 

30. D 

31. B 

32. A 

33. D 

34. C 

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39. D 

40. B 

41. C 

42. A 

43. B 

44. A 

45. D 

46. C 

47. D 

48. C 

49. A 

50. B 
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ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2012 

1. C 

2. D 

3. A 

4. B 

5. A 

6. D 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 

11. A 

12. B 

13. C 

14. A 

15. D 

16. C 

17. D 

18. B 

19. C 

20. B 

21. C 

22. A 

23. D 

24. D 

25. C 

26. B 

27. D 

28. C 

29. B 

30. D 

31. D 

32. A 

33. B 

34. A 

35. C 

36. D 

37. A 

38. C 

39. A 

40. B 

41. D 

42. C 

43. B 

44. A 

45. D 

46. C 

47. D 

48. B 

49. A 

50. D 

 

 

 

 

 

 

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2014 

1. C 

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 

6. B 

7. D 

8. A 

9. D 

10. C 

11. A 

12. B 

13. D 

14. B 

15. A 

16. C 

17. B 

18. D 

19. A 

20. D 

21. C 

22. D 

23. B 

24. A 

25. C 

26. A 

27. B 

28. B 

29. C 

30. A 

31. D 

32. A 

33. C 

34. D 

35. B 

36. C 

37. B 

38. D 

39. A 

40. C 

41. C 

42. A 

43. D 

44. A 

45. C 

46. B 

47. A 

48. D 

49. B 

50. C 

 

 

 

 

ZİRAİ İLAÇ BAYİLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2015 

1. B 

2. C 

3. A 

4. D 

5. C 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

11.D  

12. B 

13. A 

14. C 

15. D 

16. C 

17. B 

18. D 

19. A 

20. B 

21.D  

22. C 

23. A 

24. B 

25. C 

26. D 

27. D 

28. A 

29. C 

30. B 

31.C  

32. A 

33. B 

34. A 

35. D 

36. A 

37. C 

38. B 

39. D 

40. C 

41.A  

42. D 

43. B 

44. A 

45. C 

46. D 

47. C 

48. B 

49. A 

50. D 
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DENEME SORULARI 1 

 

S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? 

A) Bağlarda kav hastalığı 

B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı 

C) Bağlarda ölü kol hastalığı 

D) Bağ küllemesi 

 

S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? 

A) Bağ mildiyösü 

B) Bağ küllemesi 

C) Bağlarda kurşini küf hastalığı 

D) Hepsi 

 

S3 - Aşağıdaki insektisitlerden hangisi Entegre Mücadele de, Salkım güvesi’ ne karşı öncelikli 

olarak tavsiye edilmelidir? 

A) Bacillus thuringiensis 

B) Quinalphos 

C) Trichlorfon 

D) Phosalone 

 

S4 - Bağa uzaktan bakıldığında don zararı belirtilerine benzeyen görünüm bitkinin hangi 

organının zarar görmesi sonucu ortaya çıkar? 

A) Göz 

B) Sürgün 

C) Yaprak 

D) Hiçbiri 

 

S5 - Aşağıdakilerin hangisi bitkisel hormon değildir? 

A) Oksinler 

B) Etilen 

C) Gibberellinler 

D) Maleic Hydrazide 

 

S6 - Aşağıdakilerin hangisi bitki gelişim düzenleyicilerinin etki mekanizmalarını 

açıklamaktadır. 

A) Bitkilerin yapraklarını etkilerler 

B) Bitkinin protein sentezini etkilerler 

C) Bitkilerin meyvelerini etkilerler 

D) Bitkilerin renklerini etkilerler 

 

S7 - Aşağıdakilerin hangisi bitki gelişim düzenleyicilerinin etkilerinden değildir? 

A) Bitki bünyesindeki hormonların sentezlerini uyarmak veya yavaşlatmak 

B) Bitki bünyesindeki hormonların taşınmalarını kolaylaştırmak veya zorlaştırmak 

C) Bitki bünyesindeki hormonların sentetik hormonlara dönüşmesini kolaylaştırmak veya 

zorlaştırmak 

D) Bitki bünyesindeki hormonların mevcut seviyelerini arttırmak veya azaltmak 
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S8 - Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Biyolojik Mücadele ile ilgili değildir ? 

A) Parazitlenme oranlarının belirlenmesi 

B) Solarizasyon 

C) Pestisitlerin hedef dışı organizmalara yan etkileri 

D) Faydalı organizmaların populasyonlarının arttırılması 

 

S9 - Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 

A) Kırmızı örümek 

B) Akdeniz meyve sineği 

C) Yaprakbiti 

D) Beyazsinek 

 

S10 - Ülkemizde aşağıdaki faydalı böceklerden hangisi turunçgil unlubiti’ne karşı 

salınmaktadır ? 

A) Aeolothrips spp. 

B) Macrolophus caliginosus 

C) Cryptolaemus montrouzieri 

D) Syrphidae 

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi kemiricileri öldüren tarım ilaçları için kullanılır? 

A) Herbisit 

B) Rodentisit 

C) Molluskisit 

D) Repellen 

 

S12 - Aşağıdakilerden hangisi insektistler için ambalajda uygulanan genel zemin rengidir? 

A) Sarı         

B) Siyah        

C) Beyaz         

D) Yeşil 

 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi bitki özsuyu ile beslenen zararlıdır? 

A) Yaprakbiti 

B) Yeşilkurt 

C) Pembekurt 

D) Pamuk yaprakkurdu 

 

S14 - Aşağıdakilerden hangi zararlının vücudunun sonunda mum borucuğu "corniculus" 

bulunur? 

A) Yeşil kurt 

B) Yaprakbiti 

C) Pembekurt 

D) Tütün tripsi 

 

S15 - Aşağıdakilerden hangi zararlının ergini bir kelebektir? 

A) Yaprakbiti 

B) Yeşilkurt 

C) Çiçektripsi 

D) Tütüntripsi 
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S16 - Kimyasal mücadelesi olmayan bu yüzdende kültürel önemlerin arz ettiği pamukta 

solgunluk (Verticillium dahliae) hastalığına karşı aşağıdaki kültürel mücadele 

yöntemlerinden hangisi kullanılmaz? 

A) Dayanıklı çeşit seçmek 

B) Ekim nöbeti yapmak 

C) Aşırı sulamadan kaçınmak 

D) Hiçbiri 

 

S17 - Gül külleme hastalığı belirtilerini bitkinin hangi kısımlarında görülmez? 

A) Yaprak 

B) Kök 

C) Tomurcuk 

D) Dal 

 

S18 - Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara (Beyaz sinek, Yaprak 

galeri sineği) karşı monitor olarak kullanılan bitki koruma ürünüdür? 

A) Sarı yapışkan görsel tuzaklar 

B) Feromon tuzakları 

C) Zehirli yem uygulamaları 

D) Pestisit uygulamaları 

 

S19 - Entegre mücadele programlarında zararlılara karşı mücadeleye karar vermede esas 

alınan yoğunluk aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zararlı sayısı 

B) Zarar oranı 

C) Ekonomik zarar eşiği 

D) Zararlının biyolojisi 

 

S20 - Hastalık ve zararlılara karşı uygulanan Tahmin ve Uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde 

esas alınan en önemli faktörler nelerdir. 

A) Konukçu bitkinin sistematikteki yeri 

B) Hastalık ve zararlının biyolojisi ile iklim değerleri arasındaki ilişkiler 

C) Hastalık ve zararlıların morfolojik özellikleriastalık ve zararlıların morfolojik özellikleri 

D) Hastalık ve zararlılara karşı uygulanan ilaçlar 

 

S21 - Aşağıdakilerden hangisi bağların ana zararlısı olan Salkım güvesi’ne karşı mücadelede 

biyoteknolojik yöntemler kapsamında uygulanmaktadır. 

A) Birinci döle karşı yapılan ilaçlama 

B) Yumurta parazitoitlerinin kullanımı 

C) Predatörlerin kullanımı 

D) Çiftleşmeyi engelleme yöntemi 

 

S22 - Elma bahçelerinin ana zararlısı olan Elma içkurdu ergin kelebeklerinin 

yakalanmasında monitor amaçlı olarak hangi tuzaklar kullanılmaktadır. 

A) Besi tuzakları 

B) Görsel tuzaklar 

C) Eşeysel çekici tuzaklar 

D) Repellentler 
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S23 - Zehirlilik sınıfı "2" olan bir pestisitin etiketinde aşağıdaki ibarelerden hangisi yazılıdır? 

A) Zehirli 

B) Az zehirli 

C) Orta derecede zehirli 

D) Çok zehirli 

 

S24 - Aşağıda LD50 değeri verilmiş pestisitlerden hangisi en zehirlisidir? 

A) 10 mg/kg 

B) 50 mg/kg 

C) 100 mg/kg 

D) 500 mg/kg 

 

S25 - Pestisitlerde ADI değeri nedir? 

A) Pestisitlerin günlük alınabilir en yüksek miktarlarına denir. 

B) Pestisitlerin alınabilir en yüksek miktarlarına denir. 

C) Pestisitlerin alınabilir en düşük miktarlarına denir. 

D) estisitlerin günlük alınabilir en düşük miktarlarına denir. 

 

S26 - "Bekleme süresi" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Bekleme süresi pestisitin formülasyonuna göre değişir. 

B) Bekleme süresi kültür bitkisine göre değişir 

C) Bekleme süresi 7 gün olan pestisitle ilaçlanmış ve ilaçlamadan 3 gün sonra hasat edilmiş ürün 

depoda bir hafta bekletilirse kalıntı miktarı MRL değerinin altına iner. 

D) Bekleme süresi dolduktan sonra hasat edilen ürünlerdeki pestisit kalıntıları MRL değerinin altına 

düşmüştür. 

 

S27 - Pestisitlerin birim alana homojen bir şekilde atılabilmesi için sarf edilecek su miktarının 

önceden belirlenmesine ne ad verilir? 

A) Doz 

B) Püskürtme hacmi 

C) Aplikasyon 

D) Kalibrasyon 

 

S28 - İlaçlamalarda kullanılacak suyun pH’sı kaç olmalıdır? 

A) 5,0-5,5          B) 6,0-6,5          

C) 7,0-7,5            D) 8,0-8,5 

 

S29 - Pestisitlerin karıştırarak uygulanmasında hangisi doğrudur? 

A) En son EC formülasyonlu ilaç eklenmelidir 

B) İlk önce EC formülasyonlu ilaç eklenmelidir 

C) Önce yayıcı yapıştırıcı sonra WP formülasyonlu ilaç eklenmelidir. 

D) Sadece aynı formülasyona sahip ilaçlar karıştırılabilir 

 

S30 - Pestisitlere dayanıklılık hangi durumlarda daha sık görülür? 

A) Gelişme süresi kısa olan zararlılarda 

B) Yılda çok döl veren zararlılarda 

C) Aynı etki mekanizmasına sahip ilaçların ard arda kullanılmasında 

D) Hepsi 
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S31 - Aşağıdakilerden hangisi dayanıklılığa neden olmaz? 

A) Düşük veya yüksek doz 

B) Aynı aktifin ard arda kullanımı 

C) Farklı etki mekanizmalı ilaçların kullanılması 

D) Aynı gruptan farklı aktif madde kullanımı 

 

S32 - MRL değerin birimi nedir? 

A) mg/kg            B) g/kg         

C) ml/kg           D) mg/kg/gün 

 

S33 - Bakteri etmeni tanısında aşağıdakilerden hangisi mutlak yapılması gereken işlemlerdir? 

A) Hızlı test ve Patojenite testi 

B) Hızlı test, patojenite testi ve morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerin analizi 

C) Patojenite ve Serolojik testler 

D) İzolasyon ve Moleküler testler 

 

S34 - Moleküler teşhis yöntemlerinden PCR aşağıdaki hastalıklardan hangisi için 

kullanımında daha fazla avantaj sağlar? 

A) Bakteri 

B) Fungus 

C) Virüs 

D) Viroid, mikoplasma, riketsiya, fitoplasma 

 

S35 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi bakteriyel hastalık teşhisinde kullanılmaz? 

A) Besi yerinde gelişen kolonilerin fizyolojik özellikleri ve biyokimyasal reaksiyonları 

B) Serolojik testler 

C) Patojenite testi 

D) Koch postulat 

 

S36 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi virüsler için doğrudur? 

A) Virüsler nükleik asit ve protein kılıftan meydana gelmiş olup, serolojik olarak teşhis edilmeleri 

protein kılıf içermeleri nedeniyledir. 

B) Mekanik inokulasyon virüslerin tanı ve teşhisinde tek başına yeterli olmaktadır. 

C) Viral hastalık etmenlerini tanılamada moleküler testler tek başına yeterli olmaz. 

D) Serolojik testler virüs tanılamada çok hassas teknik değildir. 

 

S37 - Hangisi tohumla taşınan hastalık değildir? 

A) Sürme 

B) Pas hastalıkları 

C) Buğday rastığı 

D) Arpa kapalı rastığı 

 

S38 - Buğday Pas hastalıklarına karşı aşağıdaki kimyasal mücadele şekillerinden hangisi 

uygundur? 

A) Toprak ilaçlaması 

B) Tohum ilaçlaması 

C) Yeşil aksam ilaçlaması 

D) Solarizasyon 
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S39 - Hububatta ak başak oluşumuna neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tahıl küllemesi 

B) Kök ve kök boğazı çürüklüğü 

C) Sürme 

D) Buğday rastığı 

 

S40 - Hububatta çiçeklenme devresinde başakları hastalandırarak siyahlaştıran ve sporların 

çevreye dağılması ile geride sadece başak ekseni bırakan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sarı pas           B) Sürme         

C) Kök çürüklüğü             D) Arpa açık rastığı 

 

S41 - Sebzelerde ekonomik öneme sahip nematod grubu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kök-ur Nematodları 

B) Kamalı Nematodlar 

C) Halkalı Nematodlar 

D) Kök lezyon Nematodları 

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi örtü altı yetiştiriciliğinde kök-ur nematodlarına karşı 

mücadelede kullanılan yöntemlerden değildir? 

A) Solarizasyon uygulamaları 

B) Kimyasal ilaçların kullanılması 

C) Dayanıklı çeşitlerin kullanılması 

D) Ürün rotasyonu 

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi bitki paraziti nematodlarla mücadelede önemli kriterlerden 

değildir? 

A) Nematodların hayat döngüsü 

B) Bitkilerin dikim sıklığı 

C) Toprak sıcaklığı, yapısı ve nemi 

D) Konukçu bitkinin dönemi 

 

S44 - Süne ve kımıl ne şekilde zarar yapar? 

A) Taneleri kemirmek suretiyle 

B) Bitkinin değişik fenolojik dönemlerinde(kardeşlenme,başaklanma) bitkiyi yada taneleri sokup 

emmek suretiyle 

C) Hem kemirmek hemde sokup emmek suretiyle 

D) Sadece taneyi emmek suretiyle 

 

S45 - Entegre mücadele ilkelerine göre yürütülen süne mücadelesinde hangi biyolojik dönem 

esas alınır? 

A) Kışlamış Ergin 

B) Yumurta 

C) 1.-3. Dönem nimf 

D) Yeni nesil ergin 

 

S46 - Ekin kambur böceğine (Zabrus) karşı en etkin mücadele şekli nedir? 

A) Tohum ilaçlaması 

B) Toprak ilaçlaması 

C) Yeşil aksam(Yüzey) ilaçlaması 

D) Hiçbiri 
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S47 - Hububat hortumlu böceğine karşı kimyasal mücadele ne zaman yapılmalıdır? 

A) Erginlerin yumurta bıraktığı başaklanma döneminde 

B) Erginlerin çiftleştiği çiçeklenme döneminde 

C) İlk erginin görüldüğü kardeşlenme veya sapa kalkma döneminde 

D) İlk ergin çıkışından 10 gün sonra,sapa kalkma döneminde 

 

S48 - Ekin güvesi larvaları bitkinin hangi aksamında beslenir? 

A) Sap           B) Kök        

C) Başak           D) Yaprak epidermisi arasında 

 

S49 - Meyve ağacının dalları uçtan geriye doğru kuruyorsa sorun aşağıdaki maddelerden 

hangisi olabilir? 

A) Kök çürüklüğü hastalıkları 

B) Yetiştirme tekniklerinden kaynaklanan hatalar 

C) Bitki besleme sorunları 

D) Hepsi 

 

S50 - Hastalıklarla mücadelede ilk önerilmesi gereken mücadele yöntemi hangisidir? 

A) Kimyasal mücadele 

B) Kültürel önlemler 

C) Kitlesel tuzaklama 

D) Hiçbiri 

 

S51 - Bir elma bahçesinde hem karaleke hem külleme hastalığı varsa reçete yazarken nasıl bir 

ilaç önerisi yaparsınız? 

A) Bu 2 hastalığı kontrol edebilen tek bir ilaç önerisi yapılır 

B) Sadece külleme için öneri yapılır 

C) Sadece karaleke için öneri yapılır 

D) Hiçbiri 

 

S52 - Aşağıdaki maddelerden hangisi meyve ağaçlarında hastalık oluşumuna neden olan 

faktörleri en iyi açıklar? 

A) Biyotik (Hastalık etmenleri) faktörler 

B) Abiyotik (çevresel) faktörler 

C) Biyotik (Hastalık etmenleri) ve Abiyotik (çevresel) faktörler 

D) Hiçbiri 

 

S53 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi bakterisit etkiye sahiptir? 

A) Kalaylılar 

B) Benzimidazoller 

C) Bakırlı bileşikler 

D) Pirimidinler 

 

S54 - Hangisi domates bakteriyel solgunluk hastalığı (Ralstonia solanacearum)'nın belirtisi 

değildir? 

A) Sararma 

B) Solgunluk 

C) Kuruma 

D) İletim demetinde kahverengileşme 
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S55 - Ateş Yanıklığı hastalığı (Erwinia amylovora)’na karşı kimyasal mücadele hangi 

enfeksiyon tipine karşı önerilmektedir? 

A) Sürgün yanıklığı 

B) Gövde yanıklığı 

C) Çiçek yanıklığı 

D) Çiçek ve sürgün yanıklığı 

 

S56 - Bakteriyel hastalıktan şüphe edildiğinde aşağıda belirtilen hangi yola başvurulur? 

A) Gözle Teşhis Ve Fungisit Uygulaması Yapılır 

B) Analize Gönderilir, Sonuca Göre Uygulanacak Mücadele Yöntemi Belirlenir 

C) Analize Gönderilir, Sonuca Göre Kimyasal Mücadele Uygulanır 

D) Her Hangi Bir Uygulama Yapılmaz 

 

S57 - Domates öz (gövde) nekrozu hastalığının mücadelesi için aşağıda belirtilen hangi 

mücadele yöntemi uygulanır? 

A) kimyasal-kültürel-fiziksel 

B) kimyasal-fiziksel 

C) kültürel 

D) kimyasal 

 

S58 - Cydia pomonella aşağıdakilerden hangisinin Latince ismidir? 

A) Erik iç kurdu   B) Baklazınnı 

C) Elma iç kurdu   D) Şeftali yaprak biti 

 

S59 - Bitkinin dallarında,sürgün ve gözlerde beslenerek galeri açan zararlı hangisidir? 

A) Akarlar 

B) Yaprak büken 

C) Yaprak bitleri 

D) Yazıcı böcekler 

 

S60 - İç karantina listesinde yer alan ve beslendiği yerde kırmızı lekelere neden olan zararlı 

hangisidir? 

A) San Jose kabuklu biti 

B) Kiraz sineği 

C) Virgül kabuklu biti 

D) Şeftali yaprak biti 

 

S61 - Yaprakları zarf şeklinde kıvırıp bükerek zarar meydana getiren zararlı hangisidir? 

A) Yaprak galeri güvesi 

B) Akarlar 

C) Yaprakbüken 

D) Yaprakbitleri 

 

S62 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerindendir? 

A) Işık mikroskobunda görülebilirler. 

B) Yapay ortamlarda yayılır ve çoğalırlar. 

C) Antibiyotiklere duyarlıdırlar. 

D) Antibiyotiklere duyarlı değildirler. 
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S63 - Bitki virüs hastalıklarına karşı hangi mücadele yöntemi önerilmez? 

A) Temiz tohum kullanılmalıdır. 

B) Bakırlı preparat kullanılmalıdır. 

C) Dayanıklı çeşit önerilmelidir. 

D) Sıcak su uygulaması yapılmalıdır. 

 

S64 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin taşınma yollarındandır? 

A) Tohum 

B) Toprak 

C) Sulama suyu 

D) Hiçbiri 

 

S65 - Meyve ağaçlarında en ciddi kayıplara neden olan virüs hangisidir? 

A) Erik cücelik virüsü 

B) Kiraz yaprak kıvrılma virüsü 

C) Tütün mozaik virüsü 

D) Şarka virüsü 

 

S66 - Hastalığın nedeninin virüs olduğuna nasıl karar verilir? 

A) Gözle kontrol 

B) Analiz yaptırmak 

C) Binoküler ile inceleme 

D) Hiçbiri 

 

S67 - Aşağıdakilerden hangisi sebze yetiştirilen serlarda önemli ürün kaybına neden olan 

zararlıdır? 

A) Patates guvesi 

B) Kavun kızıl böceği 

C) Nohut yaprak sineği 

D) Beyaz sinek 

 

S68 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi ile Feramon tuzakları kullanılarak mücadele 

yapılabilir? 

A) Beyaz sinek 

B) Kırmızı örümcek 

C) Yeşil kurt 

D) Karpuz telli böceği 

 

S69 - Aşağıdakilerden hangisi yem bitkilerinin önemli zararlılarından biri değildir? 

A) Yonca hortumlu böceği 

B) Korunga kök kurdu 

C) Çadır tırtılı 

D) Yaprak galeri sineği 

 

S70 - Aşağıdakilerden hangisi Patatesin önemli zararlılarından biri değildir? 

A) Patates güvesi 

B) Tel kurdu 

C) Bozkurt 

D) Yeşil kurt 
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S71 - Çıkış sonrası çökerten hastalığı bitkinin hangi kısımlarında belirti oluşturur? 

A) Bitkinin yapraklarında 

B) Toprak çizgisinin hemen altında veya üstünde sap kısımında 

C) Çimlenen tohumun toprak altı kısmında 

D) Bitkinin meyvesinde 

 

S72 - Domates ve patateste mildiyö hastalığının ortaya çıkmasında aşağıdaki hangi çevresel 

koşullar önemlidir? 

A) Nem 

B) Sıcaklık 

C) Yaprak ıslaklığı 

D) Nem, Sıcaklık ve yaprak ıslaklığı 

 

S73 - Sebzelerde külleme hastalıklarına karşı ilaçlamaya hangi dönemde başlanılmalıdır? 

A) Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde. 

B) Bitki dikiminden hemen sonra ilaçlamaya başlanılmalı. 

C) Bitkilerin vegetatif döneminde ilaçlamaya başlanılmalıdır. 

D) Bitkilerin generatif döneminde ilaçlamaya başlanılmalıdır. 

 

S74 - Nohut bitkisinin en önemli fungal hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Külleme          B) Mildiyö          

C) Antraknoz             D) Kurşuni küf 

 

S75 - Hangi hastalığa karşı tohum ilaçlaması önerilebilir? 

A) Beyaz çürüklük 

B) Nohut antraknozu 

C) Kurşuni küf 

D) Yaprak küfü 

 

S76 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi için reçete yazmaya gerek yoktur.? 

A) Tarla Faresi 

B) Salyangozlar 

C) Sümüklü böcekler 

D) Çekirgeler 

 

S77 - Tarla faresi mücadelesinde aşağıdaki uygulamaların hangisi çevre açısından büyük 

tehlikedir.? 

A) Fare yuvalarının su ile doldurularak mücadele edilmesi. 

B) Canlı yakalama kapanları kullanılarak yapılan mücadele 

C) Fare deliklerine toz, ıslanabilir toz vb. pestisitler dökülerek yapılan mücadele 

D) Çinko fosfür ile hazırlanan yemle yapılan mücadele 

 

S78 - Depo zararlıları ile mücadelede aşağıdaki uygulama şekillerinden hangisinde insektisit 

miktarı / ton veya kg kullanılır? 

A) Boş ambar ilaçlaması 

B) Koruyucu ilaçlama 

C) Ürün fümigasyonu 

D) Boşluk ilaçlaması 
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S79 - Aşağıdaki ürün çeşitlerinden hangisinde koruyucu ilaçlama yapılamaz? 

A) Fasulye    B) Nohut 

C) Kuru üzüm    D) Çeltik 

 

S80 - Boş depo ilaçlaması ürün depoya konmadan en az kaç gün önce yapılmalıdır? 

A) 2 ay    B) 2 gün 

C) 1 hafta    D) 15 gün 

 

S81 - Herhangi bir mücadele faaliyeti esnasında birim sahaya atılması gereken ilaç (ml-cc/da) 

veya doğrudan doğruya preparat miktarına ne ad verilir? 

A) Mücadele    B) Kalibrasyon 

C) Doz     D) Sisleme 

 

S82 - Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyona etki eden faktörlerden değildir? 

A) Hacimsel uygulama normu 

B) İlaçlama (ilerleme) hızı 

C) Operatörün maskesinin olup olmaması 

D) Dekara atılacak ilaç miktarı 

 

S83 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi ülkemizde turunçgillerin ana zararlılarından birisidir? 

A) Akdeniz meyve sineği 

B) Yaprak galeri güvesi 

C) Yıldız koşnili 

D) Limon çiçek güvesi 

 

S84 - Mücadelesinde Bacillus thuringiensis'li bileşikler kullanılan zararlı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Turunçgil beyaz sineği 

B) Harnup güvesi 

C) Pas böcüsü 

D) Hepsi 

 

S85 - Mücadelesinde kireç uygulaması önerilen zararlı hangisidir? 

A) Turunçgil Kırmızı örümceği 

B) Akdeniz meyve sineği 

C) Yaprak bitleri 

D) Yaprak pireleri 

 

S86 - Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Turunçgil kırmızı örümceğinin en önemli doğal düşmanlarını Acarina takımının Phytoseiidae 

familyasına bağlı predatörler oluşturmaktadır 

B) Turunçgil unlu biti monofag bir zararlıdır 

C) Turunçgil beyaz sineği yaprak ve sürgünlere zarar vermez 

D) Akdeniz meyve sineği turunçgil yapraklarına da zarar vermektedir 

 

S87 - Ayrıklar, hangi yabancı ot grubuna girerler? 

A) Çok yıllık yabancı otlar 

B) İki yıllık yabancı otlar 

C) Tek yıllık yabancı otlar 

D) Su Yabancı otları 
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S88 - Echinochloa crus-galli (Darıcan) hangi kültür bitkisinde en önemli yabancı ot türüdür? 

A) Buğday 

B) Şeker pancarı 

C) Kanola 

D) Çeltik 

 

S89 - Yabancı otların teşhisinde hangi bitki parçacıkları önemlidir? 

A) Kök yapısı 

B) Çiçek şekli 

C) Tohum şekli 

D) Hepsi 

 

S90 - Apikal dormansi hangi yabancı otlarda görülür? 

A) Tohum ile çoğalan 

B) Rizom ile çoğalan 

C) Yumru ile çoğalan 

D) Hepsi 

 

S91 - Tohum ve fidelerde ortaya çıkan hastalıklar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kök çürüklüğü 

B) Yaprak leke hastalığı 

C) Mildiyö 

D) Külleme 

 

S92 - Kök hastalıkları ile mücadelede aşağıdakilerden hangisi alınması gereken kültürel 

önlemdir? 

A) Daha önce hastalığın görülmediği tarlaya ekim yapılmalı, 

B) Patojen populasyonunu azaltmak için rotasyon uygulanmalı, 

C) Gübreleme analiz sonucuna göre gerekliyse yapılmalı, 

D) Hepsi 

 

S93 - Insecta (Böcekler) sınıfında takımlar hangi morfolojik özelliklerine bakılarak 

sınıflandırma yapılır ? 

A) Bacaklar 

B) Tarsus 

C) Kanatlar 

D) Thorax 

 

S94 - Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi Çiğneyici ağız yapısına sahiptir ? 

A) Coleoptera 

B) Diptera 

C) Lepidoptera 

D) Hymenoptera 

 

S95 - Beyazsinekler hangi takma girmektedir ? 

A) Thysanoptera 

B) Homoptera 

C) Diptera 

D) Lepidoptera 
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S96 - Zeytin sineğine (Bactrocera oleae) karşı kimyasal mücadelede Zehirli yem kısmi dal 

ilaçlamasında zararlının hangi dönemi hedeftir? 

A) Larva 

B) Yumurta 

C) Pupa 

D) Ergin 

 

 

S97 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi çok yer engelleyici fungusitlerin özelliklerinden 

değildir? 

A) Sistemik olması 

B) Ucuz olması 

C) Yüksek dozda atılması 

D) Dayanıklılık riski olmaması 

 

S98 - Yazılan Bitki Koruma Ürünü reçetesinin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1 ay 

B) 2 ay 

C) 3 ay 

D) 15 gün 

 

S99 - Bitki Koruma Ürünü reçetesi ilgili kişi/kurum tarafından ne kadar süre ile saklanır? 

A) 6 ay 

B) 1 yıl 

C) 2 yıl 

D) 5 yıl 

 

S100 - Zeytin güvesinin (Prays oleae) ekonomik olarak zarar yaptığı dönem Zeytinin hangi 

dönemidir? 

A) Yaprak dönemi 

B) Çiçek dönemi 

C) Meyve dönemi 

D) Yaprak – Meyve dönemi 
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1. D 

2. D 

3. A 

4. A 

5. D 

6. B 

7. C 

8. B 

9. C 

10. C 

11. B 

12. C 

13. A 

14. B 

15. B 

16. D 

17. B 

18. A 

19. C 

20. B 

21. D 

22. C 

23. A 

24. A 

25. A 

26. C 

27. D 

28. B 

29. A 

30. D 

31. C 

32. A 

33. B 

34. D 

35. D 

36. A 

37. B 

38. C 

39. B 

40. D 

41. A 

42. D 

43. B 

44. B 

45. C 

46. A 

47. C 

48. D 

49. D 

50. B 

51. A 

52. C 

53. C 

54. B 

55. C 

56. B 

57. C 

58. C 

59. D 

60. A 

61. C 

62. D 

63. B 

64. A 

65. D 

66. B 

67. D 

68. C 

69. D 

70. D 

71. B 

72. D 

73. A 

74. C 

75. B 

76. D 

77. C 

78. B 

79. C 

80. D 

81. C 

82. C 

83. A 

84. B 

85. D 

86. A 

87. A 

88. C 

89. D 

90. B 

91. A 

92. D 

93. C 

94. A 

95. B 

96. D 

97. A 

98. A 

99. D 

100. C 
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DENEME SORULARI 2 

S1 - Türkiye'de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler 

B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler 

C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler 

D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler 

 

S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, mercimek ve nohut tarımında hem 

dar yapraklı hemde geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır. 

A) 2,4 D 

B) MCPA 

C) Aclonifen 

D) Qxyfluorfene 

 

S3 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi boş arazilerde her çeşit yabancı ot 

mücadelesinde kullanılılabilir? 

A) Picloram    B) Fluazifob 

C) Haloxyfob    D) Aclonifen 

 

S4 - Aşağıdaki herbisit grubu ilaçlardan hangisi hububat tarımında geniş yapraklı yabancı 

otlara karşı kullanılabilir? 

A) Cyhalafob 

B) Mcpa 

C) Diclofob 

D) Aclonifen 

 

S5 - Aldicarb, Aminocarb, Bendiocarb, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan, Cartap, 

Dioxacarb, Ethiofencarb, Furathiocarb, Methiocarb, Methomyl, Pirimicarb, Promecarb, 

Propoxur, Thiodicarb etkili maddeleri aşağıdaki hangi grup bileşiklerdendir? 

A) Klorlandırılmış hidrokarbonlar 

B) Organik fosforlular 

C) Karbamatlı bileşikler 

D) Sentetik piretroitler 

 

S6 - Sistemik ve sistemik özelliği olmayan etken maddelerinin yanı sıra, kontakt ve mide 

zehirliliğinin yanında akarisit özelliği de olan; Malathion, Parathion, Fenthion, 

Phosphomidon vb. etken maddeli ilaçlar hangi İnsektisit grubunda yer alır? 

A) Klorlandırılmış hidrokarbonlar 

B) Organik fosforlular 

C) Mikrobiyal insektisitler 

D) Fumigantlar 

 

S7 - Biyolojik mücadelede kullanılan Türkçede "Gelin böceği", "Hanım böceği", "Uğur 

böceği" ve "Uç uç böceği gibi güzelliği ve uğuru ifade eden adlarla bilinen Cleoptera 

takımında yer alan bu böcek hangi familyaya dahildir. 

A) Coccinellidae 

B) Coccidae 

C) Miridae 

D) Anthocoride 
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S8 - Çiçek Monilyası hastalığı hangi belirti tipine giren fungal bir hastalıktır? 

A) Leke Hastalığı 

B) İletim Demeti Hastalıkları 

C) Yanıklık ve Çürüklükler 

D) Kanserler 

 

S9 - Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında geriye doğru ölüme neden olan fungal 

hastalıklardan biridir? 

A) Şeftalide Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı 

B) Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı 

C) Zeytinde Halkalı Leke Hastalığı 

D) Elma Karalekesi Hastalığı 

 

S10 - Bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için sağlıklı ve yüksek verimli tohum kullanmamız 

gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi kaliteli tohumda aranacak özelliklerden değildir ? 

A) Hastalık ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır. 

B) Sertifikalı olmalıdır. 

C) Tohumluk kuru ve sert olmalı, nem oranı %8-10 olmalıdır. 

D) Çimlenme gücü % 50'den az olmamalıdır. 

 

S11 - Patatesin en önemli fungal hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Patates Kanseri Hastalığı 

B) Patates Mildiyösü (Geç Yanıklık) Hastalığı 

C) Tozlu Patates Uyuzu 

D) Patates Kök boğazı nekrozu 

 

S12 - Elma, armut ve ayva başta olmak üzere yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında görülen 

ateş yanıklığı aşağıdaki hastalık gruplarından hangisidir ? 

A) Fungal hastalıklar 

B) Bakteriyel hastalıklar 

C) Virüs ve benzeri hastalıklar 

D) Nematodlar 

 

S13 - Patatesin önemli bakteriyel hastalıklarından olan ve Karabacak adı verilen hastalık 

aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Patates Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Hastalığı 

B) Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı 

C) Stolbur Hastalığı 

D) Patateste Adi Uyuz Hastalığı 

 

S14 - Aşağıdaki Zararlıların tarım ürünlerine verdiği zarar şekillerine göre aşağıdaki 

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Fındık Kurdu (Sarı Karamuk - Kara karamuk) 

B) Süne (Kurtboğazı - Akbaşak) 

C) Zeytin Güvesi (Yaprak Dölü - Çiçek Dölü - Meyve Dölü) 

D) Kiraz Sineği (Akdelik - Karadelik) 
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S15 - Bitki paraziti nematodlarla mücadele de, fiziksel mücadele yöntemlerinden birisi olan 

tohumları sıcak suda bekletme uygulama yöntemi aşağıdaki hangi nematot türünde 

diğerlerine nazaran daha iyi sonuç vermektedir. 

A) Ditylenchus dipsaci (Soğan Sak Nematodu) 

B) Aphelenchoides besseyi (Çeltik beyaz uç nematodu) 

C) Aphelencoides fragariae (Çilek nematodu) 

D) Tylenchulus semipenetrans (Turunçgil nematodu) 

 

S16 - Aşağıdaki tarım zararlılarından hangisi hem larva hem de ergin dönemde zarar 

vermektedir. 

A) Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) 

B) Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata) 

C) Turunçgil Beyaz Sineği (Dialeurodes citri) 

D) Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) 

 

S17 - Bağlarda salkım güvesine karşı en az kaç dönem ilaçlama yapılmalıdır. 

A) 1          

B) 2           

C) 3             

D) 4 

 

S18 - Ağaçların gövde, dal, dalcık, sürgün, meyve, yaprak ve tomurcuklarında bitki öz 

suyunu emmek suretiyle zarar yapan zararlı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) San-Jose Kabuklu Biti 

B) Kırma Biti 

C) Un Biti 

D) Fındık Koşnilleri 

 

S19 - Tahıl tarımında aşağıdaki pas hastalıklarından hangisi tarlada en erken görülür? 

A) Sarı Pas (Pucinia striiformis) 

B) Kahverengi Pas (Puccinia recondita tritici) 

C) Kara Pas (Puccinia graminis tritici) 

D) Hiçbiri 

 

S20 - Fındık Faresi ve Fındıkta Yedi Uyura karşı fındıkların süt olum devresinden itibaren 

zararı görülür görülmez aşağıdaki hangi tip ilaç önerilir? 

A) Malathion 

B) Fenitrothion 

C) Carbaryl 

D) Thiram 

 

S21 - Aşağıdaki tarım zararlılarından hangisinin konukçuları arasında buğday, arpa, yulaf ve 

çavdarda yer almazi? 

A) EKİN BAMBUL BÖCEĞİ (Anisoplia spp.) 

B) HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ (Pachytychius hordei Brulle,) 

C) EKİN KAMBUR BÖCEĞİ (Zabrus spp.) 

D) TEPEGÖZ (Triops spp.) 
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S22 - Kök çürüklüğü ve çökerten hastalıklarına karşı tohum ilacı olarak, yaprak ve meyve 

lekeleri, paslar, mildiyöler, yanıklıklar ve meyve çürüklüklerine karşı yeşil aksam ilaçlaması 

şeklinde ülkemizde en çok kullanılan koruyucu fungisit grubu hangisidir? 

A) İnorganik kükürt bileşikleri 

B) Organik kükürt bileşikleri 

C) Phenoxy bileşikleri 

D) Üre bileşikleri 

 

S23 - SÜNE (Eurygaster integriceps Put.) biyolojik mücadelesindesin de kullanılan yumurta 

parazitoidi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rodalia cardinalis 

B) Chilocorus bipustulatus 

C) Cryptolaemus montrouzieri 

D) Trissolcus spp 

 

S24 - Böcekler Arthropoda (Eklembacaklılar) Şubesinin Hexapoda (Insecta) sınıfındandırlar. 

Böcekler kendi içerisinde takımlara ayrılarak incelenmektedir. Bu bilgilere göre Süne 

(Eurygaster İntegriceps Put.) zararlısı aşağıdaki hangi takım içerisinde yer almaktadır? 

A) Heteroptera   B) Hymenoptera 

C) Homoptera    D) Thysanoptera 

 

S25 - Arthropoda (Eklembacaklılar) Şubesinin Hexapoda (Insecta) sınıfında 787.643 tür tespit 

edilmiştir. Bu bilgilere Insecta grubu içerisinde en fazla tür aşağıdaki hangi takım içerisinde 

yer almaktadır. 

A) Lepidoptera   B) Diptera 

C) Coleoptera    D) Hymenoptera 

 

S26 - Zararlıların normal yaşayış ve davranışlarını değiştirerek onlar üzerinde etkili olan 

doğal ve sentetik maddelerin kullanılması yoluyla yapılan savaşa biyoteknik savaş 

denilmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yöntemlerden hangisi biyoteknik savaş mücadelesi 

kapmasında değerlendirilmez? 

A) Feromonlar 

B) Tuzak Bitkiler 

C) Kısırlaştırıcılar 

D) Juvenil Hormon Analogları 

 

S27 - Etkili madde, preparat haline getirilmek için çeşitli yardımcı bileşiklerle çeşitli 

formlarda piyasaya sunulur ki buna formülasyon denilir. Tarımsal ilaçlar formülasyonlarma 

göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Suda çözünen toz ilaçlar = SP 

B) Kuru tohum ilaçları = DS 

C) Granüller = GR 

D) Gaz halinde olanlar = GO 

 

S28 - MEYVE TESTERELİ ARILARI (Hoplocampa spp.) erginlerini kitlsesl tuzak 

yöntemiyle yakalamak için kullanılan bant rengi ne renktir? 

A) Sarı 

B) Mavi 

C) Beyaz 

D) Kırmızı 
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S29 - Aşağıdaki pestisit gruplarından hangisi kalıcı olmayan pestisit grubuna bir örnektir? 

A) Herbisitler 

B) Klorlu hidrokarbonlar 

C) Organik fosforlular 

D) Pb,As,Hg'li Bileşikler 

 

S30 - Aktif maddenin bozulmasını önleyen çok yavaşlatan veya formülasyonun uzun sure 

dayanıklı kalmasını sağlayan kimyasal maddelere ne denir? 

A) Solventler 

B) Emulgatörler 

C) Stabilizatörler 

D) Islatıcılar 

 

S31 - Bitkilerin yaprak, çiçek ve meyve gibi organlarında görülen ve genellikle daha koyu 

renkte bir sınırlı çevrili olan, açık veya koyu renkli belirgin nekrotik alanlara ne ad verilir? 

A) Yanıklık 

B) Lekeler 

C) Nekroz 

D) Sendrom 

 

S32 - Özelikle domates, biber, patlıcan fidelerinde ve patateslerde çok görülen larvaları 

bitkilerin kök boğazından keserek, yaşlı bitkilerin ise kök boğazını kemirerek zararlı olan 

genel zararlı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Danaburnu 

B) Çekirge 

C) Bozkurt 

D) Tel kurdu 

 

S33 - Lepidoptera takımından "Pyralidae" familyasına bağlı depo zararlılarından hangisinin 

latince - türkçe eşleştirilmesi doğrudur? 

A) Pyralis farinalis L. : Değirmen güvesi 

B) Ephestia kuehniella (Zell.) : Un güvesi 

C) Ephestia figuliella Greg : Kuru meyve güvesi 

D) Ephestia elutella (Hbn.) : Tütün güvesi 

 

S34 - Aşağıdaki biyoteknik mücadele ve zararlı ilişkisi karşılaştırıldığında hangi uygulama 

biçimi yanlıştır? 

A) Elma içkurdu : Eşeysel Çekici Tuzaklar 

B) Salkım Güvesi : Eşeysel Çekici Tuzaklar 

C) Zeytin Sineği : Feromon 

D) Kiraz Sineği : Feromon 

 

S35 - Ülkemizde bölgelere göre en fazla bitki koruma ürününün kullanıldığı bölgemiz 

hangisidir? 

A) Akdeniz Bölgesi 

B) İç Anadolu Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi 
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S36 - Ülkemizde bölgelere göre en az bitki koruma ürününün kullanıldığı bölgemiz 

hangisidir? 

A) Marmara Bölgesi 

B) Karadeniz Bölgesi 

C) Güney Doğu Anadolu Bölgesi 

D) Doğu Anadolu Bölgesi 

 

S37 - Ekonomik zarar eşiği : Zararlıya karşı savaşın gerekli olduğu en düşük zararlı 

populasyonudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Zarar Eşiğini Etkileyen 

Faktörler arasında yer almaz. 

A) Zararlının Türü 

B) Zararlının Yaşam Döngüsü 

C) Savaş yönteminin maliyeti 

D) Ürünün Ekonomik Değeri 

 

S38 - Yaşamını birden fazla konukçu üzerinde ikame ettiren avcı böceklere ne ad verilir? 

A) Parazit    B) Hiperparazit 

C) Predatör    D) Asalak 

 

S39 - Ülkemizde tarımsal savaş uygulamalarında en fazla kullanılan pestisit grubu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsektisit 

B) Fungusit 

C) Herbisit 

D) Mollusit 

 

S40 - Aşağıdakilerden hangisi kimyasal savaşın avantajlarından değildir? 

A) Kısa sürede etkisini gösterir 

B) Yüksek etkinlik gösterir 

C) Önerilere uygun yapıldığında kalite ve verimde artış olur. 

D) Zirai mücadelede başvurulacak ilk yöntemdir. 

 

S41 - Pestisitlerin birim alana belirlenen miktarının dağıtılmasında kullanılması gereken su 

miktarının saptamak için ilaçlama öncesinde yapılan işleme ne ad verilir? 

A) Sanitasyon 

B) Kalibrasyon 

C) Sulandırma 

D) Hiçbiri 

 

S42 - Sıvı ve toz ilaçların püskürtülmesinde kullanılan makinelere ne ad verilir? 

A) İlaçlama Pompaları 

B) Pülverizatörler 

C) Atomizörler 

D) Ulv Makinaları 

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi pülverizatörde meme tiplerlerinden değildir? 

A) Dışı boş koni 

B) İçi dolu koni 

C) İçi boş koni 

D) Akıtma 
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S44 - Aşağıdakilerden hangisi Tarımsal Savaşa Karar Vermede Rol Oynayan Faktörlerden 

değildir? 

A) Ekonomik zarar eşiği 

B) Zararlının biyolojisi 

C) Zararlının fizyolojisi 

D) Zararlının türü 

 

S45 - Zararlıların fizyolojik faaliyetleri belirli bir sıcaklıktan itibaren başlar.Bu sıcaklığın 

altın da uyuşuk durumdadırlar. Fizyolojik faaliyetlerin başladığı sıcaklık derecesine ne ad 

verilir? 

A) Termal konstant 

B) Gelişme eşiği 

C) Bonitasyon 

D) Etkili Sıcaklık 

 

S46 - Aşağıdaki latince - türkçe eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Gastropoda : Karıncalar 

B) Annelida : Halkalı Solucanlar 

C) Aves : Kuşlar 

D) Rodentia : Kemirgenler 

 

S47 - Aşağıdakilerden hangisi monofag biz zararlıdır? 

A) Bemisa tabaci 

B) Rihagoletis cerasi 

C) Agriotes Spp. 

D) Eurygaster integriceps 

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi polifag bir zararlıdır? 

A) Darus olea 

B) Rihagoletis cerasi 

C) Tuta absoluta 

D) Aphis spp. 

 

S49 - Aşağıdakilerden hangisi polifag bir zararlıdır? 

A) Dacus oleae 

B) Cydia pomonella 

C) Klapperichicen viridissima 

D) Aphis punicae 

 

S50 - Sahipsiz arazideki hastalık veya zararlılarla ilgili ihbar yükümlülüğü aşağıdakilerden 

hangisine düşer? 

A) Köy muhtarına 

B) Bölge kaymakamlığına 

C) Köy, kır ve çiftçi malları koruma bekçilerine 

D) Ziraat odalarına 

 

S51 - ilaç depolarında sıcaklık aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 5 – 35    B) 5 - 30 

C) 10 – 35    D) 10 - 30 
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S52 - Genel olarak yer ilaçlamalarında damlacık çapı (....-....) mikron, hava ilaçlamalarında 

(....-....) mikron çap olmalıdır. 

A) (10-40),(100-120) 

B) (30-80), (70-100) 

C) (50-70),(60-70) 

D) (5-15),(30-80) 

 

S53 - Moleküler teşhis yöntemlerinden PCR aşağıdaki hastalıklardan hangisi için 

kullanımında daha fazla avantaj sağlar ? 

A) Bakteri     B) Fungus 

C) Virüs     D) Viroid, mikoplasma, riketsiya, fitoplazma 

 

S54 - Bitki Koruma ürünlerinin analiz edildiği laboratuvarlarda aşağıdaki bölümlerden 

hangisi daha büyük alana sahiptir? 

A) Spektroskopi labaratuarı 

B) Örnek kabul odası 

C) İşlem labaratuarı 

D) Depo 

 

S55 - Asmalarda görülen gövde çukurlaşması hastalığının etmeni ve bulaşma kaynağı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nematod – Virüs    B) Virüs - Nematod 

C) Fungal – Virüs    D) Fungal - Nematod 

 

S56 - Aşağıdaki hastalıkların hangisinde hastalık belirtileri görüldükten sonra etkin bir 

kimyasal mücadele metodu yoktur? 

A) Alternarya Yaprak Yanıklığı 

B) Bakteriyel benek Hastalığı 

C) Bakteriyel Solgunluk 

D) Cercospora Yaprak lekesi Hastalığı 

 

S57 - Aşağıdakilerden hangisi bitki patojeni fungusların neden olduğu bir hastalıktır? 

A) Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı 

B) Lahana Kök Uru Hastalığı 

C) Fasulye Hale Yanıklığı 

D) Lahana Siyah Damar Çürüklüğü 

 

S58 - Kültür bitkisinin yabancı otsuz tutulması gereken dönemine ne ad verilir? 

A) Çoğalma periyodu 

B) Kritik periyod 

C) Ekonomik zarar eşiği 

D) Ekonomik zarar dinamiği 

 

S59 - Turunçgil kırmızı örümceğinin en önemli doğal düşmanlarından olan Euseius scutalis 

hangi takıma mensuptur ? 

A) Acarina 

B) Coleoptera 

C) Neuroptera 

D) Thysanoptera 
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S60 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisinde biyolojik mücadele uygulanmış ve başarılı 

sonuçlar alınmıştır? 

A) Lolium Temulentum (Delice) 

B) Agrostemma githago (karamuk) 

C) Hypericum Perforatum (Kılıç otu) 

D) Vaccaria Pyramidata (Arap baklası) 

 

S61 - Aşağıdaki yabancı ot türlerinden hangisi sporla çoğalır? 

A) Pteridium aquilinum 

B) Xanthium strumarium 

C) Lamium amplexicaula 

D) Lolium perenne 

 

S62 - Daha önce bitkide bulunmayan enfeksiyondan sonra oluşan ve patojenlere toksik etki 

yapan kimyasal bileşiklere ne ad verilir? 

A) Etiolasyon 

B) Antibiyotik 

C) Fitoaleksin 

D) Epidemi 

 

S63 - Aşağıdakilerden hangisi parazit bir bitki olan canavar otunun konukçusu değildir ? 

A) Tütün     B) Arpa 

C) Patlıcan    D) Patates 

 

S64 - Aşağıdakilerden hangisi böceklerde işitme organlarından biri değildir? 

A) İşitme kılları 

B) Gnathosoma organı 

C) Timpanal organ 

D) Johnston organı 

 

S65 - Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı yetiştiriciliğinde kök-ur nematodlarına karşı 

mücadelede kullanılan yöntemlerden değildir? 

A) Solarizasyon uygulamaları 

B) Kimyasal ilaçların kullanılması 

C) Ürün rotasyonu 

D) Dayanıklı çeşitlerin kullanılması 

 

S66 - Hastalıklarla mücadelede ilk önerilmesi gereken mücadele yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Biyolojik mücadele 

B) Kitlesel tuzaklar 

C) Kültürel önlemler 

D) Kimyasal mücadele 

 

S67 - Kımıl mücadelesi zararlının hangi biyolojik dönemi esas alınarak yapılır? 

A) Nimf döneminde 

B) Yeni nesil erginlere karşı 

C) Kışlamış erginlere karşı 

D) 2. ve 5. nimf dönemlerinde 
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S68 - Aşağıdaki zararlılardan hangisine karşı önerilen bir kimyasal mücadele 

bulunmamaktadır? 

A) Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) 

B) Pancar Sineği (Pegomyia hyoscyami) 

C) Havuç Sineği (Psila rosae) 

D) Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) 

 

S69 - Toprakaltı zararlılarına karşı aşağıdaki etken maddelerden hangisi faydalı olmaz? 

A) Chlorpyrifos-ethyl,%25 

B) Endosülfan 

C) Deltamethrin, 25 g/l 

D) Maneb %80 

 

S70 - Trunçgillerde görülen Harnup Güvesi (Ectomyelois Ceratoniae) biyolojik 

mücadelesinde aşağıdaki entomopatojen bakterilerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) Bacillus popillia 

B) Bacillus sphaericus 

C) Bacillus thuringiensis 

D) Coccobacillus acridiorum 

 

S71 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi monofag bir zararlıdır? 

A) Zeytin kabuklu biti 

B) İki noktalı akar 

C) Asma ağustos böceği 

D) Çayır tırtılı 

 

S72 - Aşağıdaki maddelerden hangisi Antibiosis'e örnektir? 

A) Rhogaletis cerasi - Kiraz 

B) Prays oleae - Zeytin 

C) Ceratitis capitata - Limon 

D) Balaninus nucum L. - Fındık 

 

S73 - Kavun sineği (Myiopardalis Pardalin) ile kimyasal mücadele de, aşağıdaki illerimizden 

hangisinde bu zararlıya karşı en az kimyasal mücadele kullanılmaktadır? 

A) Konya     B) İzmir 

C) Erzurum     D) Van 

 

S74 - Domateste görülen "Domates çift çizgi hastalığı" hangi 2 hastalığın birleşmesi sonucu 

görülür? 

A) Domates mozaik virüsü + Patates X virusu 

B) Domates mozaik virüsü + Patates Y virusu 

C) Domates mozaik virüsü + Patates A virusu 

D) Domates mozaik virüsü + Hıyar mozaik virusu 

 

S75 - Tarımsal zararlıların kışı çeşitli biyolojik dönemlerde (yumurta, larva,pupa, ergin) 

geçirmesi durumuna ne ad verilir? 

A) Büyüme dönemi 

B) Gelişme dönemi 

C) Kışlama dönemi 

D) Üreme dönemi 
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S76 - Aşağıdaki bakteri etmenlerinden hangisi domateste gövde (öz) nekrozuna neden olmaz. 

A) Erwinia chrysanthemi 

B) Erwinia carotovora subsp. carotovora 

C) Erwinia c. subsp. atroseptica 

D) Erwinia amylovora 

 

S77 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi çeltik tarlalarında görülmez? 

A) DARICAN (Pirinç otu-Çinek otu-Dineba) 

B) KIZ OTU (Afacan-Venüs otu) 

C) BARAJ OTU 

D) SARI OT 

 

S78 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin, bitkilerde hastalık belirtileri ortaya çıktıktan 

sonra etkin ve ekonomik bir mücadelesi vardır. 

A) Ralstonia Solanaceraum 

B) Phytophthora Capsici 

C) Cladosporium Fulvum 

D) Tomato Spotted Wilt Virüs 

 

S79 - Aşağıdaki zirai ilaç formülasyon eşleştirmelerinden hangisi doğrudur ? 

A) Solüsyon Konsatre = SC 

B) Akıcı Konsatre = SL 

C) Suda Çözünen Toz = SP 

D) Suda Çözünen Granül = GS 

 

S80 - Aşağıdaki baklagil tohum böceklerinden hangisi 1 yıl içerisinde birden fazla döl 

verebilir? 

A) Bakla tohum böceği (Bruchus rufimanus) 

B) Börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatu) 

C) Mercimek tohum böceği (Bruchus lentis) 

D) Akdeniz mercimek tohum böceği (Bruchus signaticornis) 

 

S81 - Pestisitlerin ürün üzerindeki kalıcılık durumları açısından, aşağıdakilerden hangisi 

yanlış verilmiştir? 

A) Kalıcı olmayanlar (non-persistent) = Klordekon 

B) Orta derecede kalıcı (moderately) olanlar = Herbisitler 

C) Kalıcı olanlar (persistent) = Klorlu hidrokarbonlar 

D) Sürekli kalıcı olanlar (permanent) = Pb, As, Hg’lı pestisitler. 

 

S82 - Zirai mücadele ilaçlarının toksikolojik sınıflandırılmasına ait yönerge sıvılar için 

(yabancı ot ilaçları ve yağlar dahil) ambalaj standartları arasında olmayan hangisidir ? 

A) 10 lt    B) 20 lt 

C) 60 lt    D) 200 lt 

 

S83 - Buğdayda görülen pas hastalıklarının teşhisinde genellikle yapraklarda görülen ve 

püstül etrafında çepeçevre bir veya iki daire halinde daha küçük püstüller oluşan pas 

hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Puccinia recondita    B) Puccinia graminis tritici 

C) Puccinia striiformis   D) Puccinia allii 
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S84 - Aşağıdaki pas hastalık etmenlerinden hangisi pamukta pas hastalığına neden olmaz? 

A) Puccinia recondita    B) Puccina shedonnardi 

C) Puccina cacabata    D) Phakospora gossypii 

 

S85 - Aşağıdakilerden hangisi biyolojik gübrelemede kullanılan bazı canlılardan değildir? 

A) Bakteriler     B) Funguslar 

C) Mikorizalar    D) Aktinomisetler 

 

S86 - Aşağıdakilerden hangisi biyolojik gübrelerin uygulama biçimlerinden değildir? 

A) Toprağa aşılama    B) Tohuma aşılama 

C) Yaprağa aşılama    D) Kök aşılaması 

 

S87 - Zirai mücadele ilaçların seçimi ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlara göre 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Toz, granül ve ULV ilaçlar ilaçlama aletine doğrudan konulabilir. 

B) Su ile karışabilen konsantre ilaçlar ölçüldükten sonra biraz su ile karıştırılarak aletin deposuna 

konabilir. 

C) Suda eriyen toz ve sıvı konsantre ilaçlar bir kap içinde hazırlanmalıdır, sonra depoya 

konulmalıdır. 

D) İlaçlamalarda kullanılan suyun bulanık veya kirli olması önemli değildir. 

 

S88 - Zirai mücadele yöntemlerinden kimyasal mücadeledeye başlamadan önce 

aşağıdakilerden hangisi ilaç seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir? 

A) Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmamalıdır. 

B) Ambalajı mutlaka kontrol (açılmış, hasarlı,akan olup olmadığını) edilmelidir. 

C) İlacın uygulama metodunu ve maliyeti öğrenilmelidir. 

D) İlaç etiketindeki öneri ve uyarılara uyulmalıdır. 

 

S89 - Aşağıdaki meyvelerden hangisi meyve testereli arıların konukçuları arasında yer 

almaz? 

A) Armut    B) Elma 

C) Şeftali    D) Erik 

 

S90 - Süne (Eurygaster Spp.) yıla kaç döl verir? 

A) 1           B) 2          

C) 3            D) 4 

 

S91 - Aşağıdaki zararlılardan hangisine karşı ülkemizde ruhsatlı tarım ilacı 

bulunmamaktadır? 

A) Elma Pas Akarı (Aculus Schlechtendali) 

B) Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus Latu) 

C) Fındık Kozalak Akarı (Phytoptus Avellanae) 

D) Ceviz Gal Yaprak Akarı (Walnut Leaf Mite Gal) 

 

S92 - Aşağıdaki zararlıların hangisine karşı kimyasal mücadele çok zorunlu kalmadıkça 

uygulanmamaktadır? 

A) Torbalı Koşnil (Cerya purchasi mask.)  B) Bakla Zınnı (Epicometis (=tripinota) Hirta) 

C) Korunga Çadır Tırtılı (Cymbalophora rivularis) D) Hepsi 
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S93 - Aşağıdaki zararlıların hangisine karşı kimyasal mücadele çok zorunlu kalmadıkça 

uygulanmamaktadır? 

A) Mısır Yaprak Kurtları (Pseudaletia Acantholeucania) 

B) Ağustos Böceği (Klapperichicen (=Chloropsalta) Viridissima) 

C) Kambur Üçgen Böceği (Stictocephala (=Ceresa) bubalus F.) 

D) Hepsi 

 

S94 - Aşağıdakilerden hangisi erken uyarı ve tahmin sistemine dahil zararlılardan değildir? 

A) Salkım güvesi   B) Elma iç kurdu 

C) Elma karalekesi   D) Bağda külleme 

 

S95 - Ergin ve nimfleri yaprakların alt yüzeyinde bitki öz suyunu emerek yaprakların 

kuruyup dökülmesine sebep olan monofag bağ zararlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bağ unlu biti    B) Bağ üvezi 

C) Bağ maymuncuğu   D) Bağ sineği 

 

S96 - Patateslerde tohumla geçen en önemli hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bakteriyel solgunluk  B) Külleme 

C) Antraknoz    D) Crcoporella lekesi 

 

S97 - Işık yoğunluğunun bitkinin isteğinden az olması, bitkilerde genel bir gelişme geriliği, 

yapraklarda sarılık ve sap boğumları arası mesafenin artarak bitki boyunun uzaması şeklinde 

ortaya çıkan semptomlara ne ad verilir? 

A) Glume    B) Etioleman 

C) Petiole    D) Mulch 

 

S98 - ülkemizde 2015 yılından itibaren pestisit olarak adlandırılmayan etken madde 

aşağıdakilerden hangisidir .? 

A) fenbutatin oxide 

B) piperonil butoxide 

C) demeton sulfoxide 

D) e-fenporoxide 

 

S99 - Aşağıdakilerden hangisi fungusların ve bakterilerin ortak unsurlarından biri değildir? 

A) Kimyasal ilaç yapımında kullanılır. 

B) Gıdalara katkı olarak kullanılır. 

C) Gıda olarak tüketilir. 

D) Atıkların ayrışmasında görev alır. 

 

S100 - Aşağıdakilerden hangisinin pestisit gurubu farklıdır. 

A) Thiram 

B) Manep 

C) Gylphosate 

D) Mancozeb 
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1. A 

2. C 

3. A 

4. B 

5. C 

6. B 

7. A 

8. C 

9. B 

10. D 

11. B 

12. B 

13. A 

14. D 

15. B 

16. C 

17. C 

18. A 

19. A 

20. D 

21. D 

22. B 

23. D 

24. A 

25. C 

26. B 

27. D 

28. C 

29. C 

30. C 

31. B 

32. C 

33. D 

34. D 

35. A 

36. D 

37. B 

38. C 

39. A 

40. D 

41. B 

42. C 

43. A 

44. C 

45. B 

46. A 

47. B 

48. C 

49. B 

50. C 

51. A 

52. B 

53. D 

54. C 

55. B 

56. C 

57. B 

58. B 

59. A 

60. C 

61. A 

62. C 

63. B 

64. B 

65. C 

66. C 

67. C 

68. C 

69. D 

70. C 

71. C 

72. C 

73. D 

74. A 

75. C 

76. D 

77. D 

78. C 

79. C 

80. B 

81. A 

82. B 

83. A 

84. A 

85. B 

86. C 

87. D 

88. D 

89. C 

90. A 

91. B 

92. D 

93. D 

94. D 

95. B 

96. C 

97. B 

98. B 

99. C 

100. C 
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DENEME SORULARI 3 

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki üzerinde parçalanmaya başladığında %70 i carbendazim'e 

dönüşür ? 

A) Acetamibrid 

B) Benomyl 

C) Methomyl 

D) Thiophonate methyl 

 

S2 - Aşağıdakilerden zirai ilaç formülasyon kısaltmalarından hangisi fiziksel görünüşlerine 

göre sıvı formülasyon şeklindedir? 

A) CS 

B) GR 

C) WP 

D) AE 

 

S3 - Zirai ilaç formülasyonunda yer alan, aktif maddenin bozulmasını önleyen, çok yavaşlatan 

veya formülasyonun uzun süre dayanıklı kalmasını sağlayan maddelere ne ad verilir? 

A) Emülgatörler 

B) Stabilizatörler 

C) Solventler 

D) Aktif Madde 

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi zirai ilaçların depolandığı yerlerde aranan şartlardan birisi 

değildir? 

A) Depo sıcaklığı 5 C ile 35 C arasında muhafaza edilmelidir. 

B) Toz kükürt torbaları ayrı bir yerde depolanmalı ve yangın ihtimaline karşı da tedbir alınmalıdır. 

C) Toz ilaç torbaları tabandan 20 cm yükseklikte madeni ızgaralar üzerine konulmalıdır. Torbalar 

depo duvarından 20 cm içeride bulunmalı ve üst üste en fazla 15 torba konmalıdır. 

D) Depolarda her ihtimale karşı mutlaka bir bekçi görevlendirilmelidir. 

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen hastalık-konukçu ikililerinden değildir? 

A) Buğday - Süne 

B) Ayçiçeği - Orabanj 

C) Pamuk - Beyaz sinek 

D) Armut - Armut psilidi 

 

S6 - Oligofag nedir? 

A) Bir familyaya bağlı konukçu türleriyle beslenen böceklerdir 

B) Sadece bir veya yakın akraba olan bir kaç tür konukçuyla beslenen 

C) Birden fazla familyaya bağlı konukçu türleriyle beslenen 

D) Hiçbiri 

 

S7 - Aşağıdaki zararlılarla mücadele yöntemlerinden hangisi kültürel mücadele kapsamında 

yer almamaktadır. 

A) Dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesi. 

B) Tuzak bitkilerin yetiştirmesi. 

C) Bitki artıklarının ve yabancı otların yok edilmesi. 

D) Zararlılara karşı cinsel çekici tuzakların kullanılması. 
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S8 - Dana burnu zararlısı hangi sınıfa aittir? 

A) Hemiptera 

B) Homoptera 

C) Diptera 

D) Orthoptera 

 

S9 - Aşağıdaki hangi familyada larvalar, yalancı tırtıl şeklinde görülür? 

A) Bruchidae 

B) Tettigonidae 

C) Tetredinidae 

D) Eiyophidiae 

 

S10 - Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) yılda kaç döl verebilir? 

A) 1-3          B) 3-5        

C) 5-9           D) 9-15 

 

S11 - Bitkilerde görülen zararlılara ve hastalıklara karşı kimyasal savaşta başarılı olabilmek 

için aşağıdakilerden hangisi en az öneme sahiptir? 

A) Zararlı ile ilgili bilgilere sahip olunması 

B) Bitki ile ilgili bilgilere sahip olunması 

C) Çevre faktörlerinin doğru ve iyi bilinmesi 

D) Toprak karakterlerinin çok iyi bilinmesi 

 

S12 - Elma iç kurduna karsı tahmin ve erken uyarı sistemlerinde hangisi yapılır 

A) Etkili sıcaklıklar toplamının kullanılması 

B) Cinsel çekici tuzakların kullanılması 

C) Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtaların izlenmesi 

D) Hepsi 

 

S13 - Zararlı ve hastalıklarla kimyasal mücadelede kullanılan pülverizatör meme tipi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yelpaze hüzmeli memeler 

B) Konik hüzmeli memeler 

C) İçi boş konik memeler 

D) Damla kesici memeler 

 

S14 - Pülverizatör ayarlarının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek 

yoktur? 

A) İlaç normu (l/ha) 

B) İlaç konsatrasyonu (%) 

C) Çalışma basıncı (bar) 

D) Memenin tipi ve verdisi (l/dak) 

 

S15 - Aşağıdakilerden hangisi pülverizatörlerin kullanımından önce yapılacak bakım 

işlemlerden birisidir? 

A) İş öncesi sökülmüş parçalar yerine takılmalı ve çalışmayı engelleyecek unsurlar ortadan 

kaldırılmalıdır. 

B) Filtreler kontrol edilip, temizlenmelidir. 

C) Memeler kontrol edilip, temizlenmelidir, eksik varsa tamamlanmalıdır. 

D) Hepsi 
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S16 - Aşağıdaki zararlı - biyolojik mücadele etmeni ilişkilerinden hangisi yanlış verilmiştir? 

A) Elma Pamuklu Biti (Aphelinus mali Hald) 

B) Turunçgil Torbalı Koşnili (Rodolia cardinalis Muls) 

C) Unlu Bit (Cryptolaemus montrouzieri uls) 

D) Süne (Orius laevgatus) 

 

S17 - Zararlılarda aynı bireyin hem erkek hem de dişi cinsel hücrelerine sahip olması ve 

bunlardan yavruların meydana gelmesi olayı ne ad verilir? 

A) Heterogony 

B) Hermaphroditism 

C) Hemimetabola 

D) Holometabola 

 

S18 - Bir böceğin yumurta döneminden başlayıp ergin hale gelinceye kadar geçirdiği süreye 

ne ad verilir? 

A) Gelişme Dönemi 

B) Döl (Generasyon) 

C) Kışlama Dönemi 

D) Diyapoz (Diapause) 

 

S19 - Aşağıdakilerden hangisi zararlılarda bulunan dolaşım sistemidir? 

A) Açık dolaşım sistemi 

B) Yarı açık dolaşım sistemi 

C) Kapalı dolaşım sistemi 

D) Yarı kapalı dolaşım sistemi 

 

S20 - Aşağıdaki hastalık ve zararlı türkçe - latince eşleştirmelerinden hangisi yanlış 

verilmiştir? 

A) Beyaz sinek ( Bemisia tabaci ) 

B) Zeytin sineği ( Dacus oleae ) 

C) Yeşil küf - Depo çürüklüğü ( Pericilhum sp. ) 

D) Yaprak lekesi ( Cercospora beticola ) 

 

S21 - Toksikolojide uygulama alanları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alt 

dallardan birisi değildir? 

A) Adli Toksikoloji 

B) Klinik Toksikoloji 

C) Ekotoksikoloji 

D) Fitotoksikoloji 

 

S22 - Aşağıdakilerden hangisi herbisitlerin etki mekanizmalarından birisidir? 

A) Fotosentez Üzerine Etkisi 

B) Solunum Üzerine Etkisi 

C) Protein Sentezi ve Nükleik Asitler Üzerine Etkisi 

D) Hepsi 

 

 

 

 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

184 
 

S23 - Zararlılarda görülen dayanıklılığı çoğu zaman yok etmek mümkün değildir. Ancak, 

zararlılara karşı pestisit uygulamalarında bazı önlemler alınarak, zararlıların dayanıklılık 

kazanmalarının önüne geçilebilir veya azaltılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden 

birisi değildir? 

A) Geniş kapsamlı uygulamalardan çok lokal ilaçlamalar yapılmalıdır. 

B) Ilaçlamalar sık aralıklarla yapılmalıdır. 

C) Ilaçların etkinliğini artıracak sinerjist maddeler ilaçlara ilave edilmelidir. 

D) Bazı bölgelerde ilaçlanmayan alanlar bırakılmalıdır. 

 

S24 - Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılan bitkisel kökenli olmayan inorganik 

ilaçtır? 

A) Kalsiyum Polisülfit 

B) Pyrethrum 

C) Azadirachtin 

D) Parafin Yağları 

 

S25 - Yeşilkurt aşağıdaki bitkilerden hangisine zarar yapmaz? 

A) Patlıcan        B) Şerbetçiotu        

C) Pamuk           D) Mısır 

 

S26 - Turunçgil pas böcüsüne karşı aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 

A) Bromopropylate 50 EC 

B) Malathion 20 EC 

C) Carbaryl 5 TOZ 

D) Dazomet 98 GR 

 

S27 - Ekmek böceği aşağıdaki ürün ve materyallerden hangisine zarar yapmaz? 

A) Kuru üzüm 

B) Un ve mamuller 

C) Çay 

D) Kahve 

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi kanatlı böcek takımıdır? 

A) Thysanura 

B) Collembola 

C) Diplura 

D) Coleoptera 

 

S29 - Aşağıdakilerden hangisi Asma Mildiyösüne ait biyolojik özelliklerdendir? 

A) Yabancı otlarda kışlaması 

B) Toprakta kışlaması 

C) Hasta çubuk ve gözlerde kışlaması 

D) Sonbaharda dökülen hastalıklı yapraklarda kışlaması 

 

S30 - Aşağıdakilerden hangisi Nohut Antraknozuna karşı uygulanan yöntemlerden değildir? 

A) Tohum ilaçlaması 

B) Toprak ilaçlaması 

C) Bitki ilaçlaması 

D) 2-3 yıllık ekim nöbeti 
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S31 - Aşağıdakilerden hangisi Şekerpancarı hastalığıdır? 

A) Monilya 

B) Yaprakdelen 

C) Yaprak lekesi 

D) Uçkurutan 

 

S32 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde "Kör" tane oluşumu gözlenir? 

A) Buğday Pas 

B) Buğday Sürme 

C) Buğday Karapas 

D) Buğday Kök ve Kökboğazı Hastalıkları 

 

S33 - Aşağıdaki ambar zararlısı böcek türlerinden hangisi ürün tarladayken bulaşır? 

A) Arpa güvesi 

B) Un güvesi 

C) İç fındık güvesi 

D) Değirmen güvesi 

 

S34 - Aşağıdakilerden hangisi sebzelerde zararlı bozkurtlara karşı yürütülen kimyasal 

mücadele yöntemlerinden birisi değildir? 

A) Yeşil aksam ilaçlaması 

B) Zehirli yem uygulaması 

C) Fumigasyon 

D) Tohum İlaçlaması 

 

S35 - Kımılın tarladaki zararı, aşağıdaki böcek türlerinden hangisinin zararına benzer? 

A) Ekin kabmurböceği 

B) Ekinbambuları 

C) Hububat hortumluböceği 

D) Süne 

 

S36 - Aşağıdaki ambar zararlısı böcek türlerinden hangisinin hem ergini hemde larvaları 

zararlıdır? 

A) kuru incir güvesi 

B) İncir kurdu 

C) Pirinçbiti 

D) Kapra böceği 

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi bitki patojeni değildir? 

A) Bakteriler 

B) Bakteriofajlar 

C) Virüsler ve viroidler 

D) Mikroplazmalar 

 

S38 - Ökseotları hangi aylarda çiçek açarlar? 

A) Haziran-Temmuz 

B) Eylül-Ekim 

C) Ocak-Şubat 

D) Mart-Nisan 
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S39 - Yalancı tırtılda kaç çift bacak bulunur? 

A) 2 

B) 5 

C) 6-8 

D) 8-10 

 

S40 - Balarıları aşağıdaki renklerden hangisini farketmez? 

A) Sarı 

B) Turuncu 

C) Mavi 

D) Kırmızı 

 

S41 - Siyah Damar Çürüklüğü olarak bilinen hastalık aşağıdaki bitkilerden hangisinde 

görülür? 

A) Hıyar 

B) Turp 

C) Soğan 

D) Kabak 

 

S42 - Buğday ve Arpa Açık Rastıkları için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 

A) Kükürtlü İlaçlar 

B) Bordo Bulaması 

C) Carboxin 

D) Quintozene (PCNB) 

 

S43 - Bitki koruma amacıyla kullanılan ilaçlara ne ad verilir? 

A) İnsektisit 

B) Fungusit 

C) Akarisit 

D) Pestisit 

 

S44 - Ayçiçeği Mildyösüne karşı kullanılan tohum ilaçlaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dodine 

B) Benomyl 

C) Metalaxy 

D) Bronopol 

 

S45 - Virüslerla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Eşeyli ve eşeysiz çoğalırlar. 

B) Vegatif üreme ve sporulasyon yaygındır. 

C) Bakteriler gibi ortadan ikiye bölünür. 

D) Yalnız canlı dokularda yaşayabilir ve çoğalabilirler. 

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin gelişmesi için toprakta bulunan mikro elementlerden 

biri değildir? 

A) Potasyum 

B) Molibden 

C) Çinko 

D) Bor 
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S47 - Aşağıdaki Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış ve Usul Kapsamları arasında yer 

alan ifadelerden hangisi yanıştır? 

A) Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek zorundadır. Bu ürünlerin bulunmaması 

durumunda başka ürün verme yetkisine sahip değillerdir. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi 

tarafından yapılır. 

B) Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye 

edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, satın alan kişiye 

aittir. 

C) Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin tamamı reçeteye tabidir 

D) Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı uyarılan özel ve tüzel kişilerin, aynı durumun 

tekrarında ise reçete yazma yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişilere birdaha yetki belgesi 

verilmez. 

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi Bitki Koruma Ürünleri Perakende satış yerlerinde aranan 

şartlardan birisi değildir? 

A) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ‘‘Yabancı Ot İlaçları’’ 

ifadesi asılır. 

B) Çok zehirli bitki koruma ürünleri için özel raf ve bölmeler yapılır, bu raf ve bölmelere ‘‘Çok 

Zehirli Bitki Koruma Ürünleri’’ ifadesi asılır. 

C) Satış yerlerinde, ilk bakışta görülebilecek ve okunabilecek şekilde ‘‘Bitki Koruma Ürünleri 

İnsan, Hayvan ve Çevre İçin Zehirli ve Tehlikelidir’’ ifadesi asılı bulunur. 

D) Satış yerleri mutlaka gelen müşterinin oturabileceği bir koltuk, sandalye, tabure vb. olmalıdır. 

 

S49 - Aşağıdakilerden hangisi Bayilerin ve Toptancıların Sorumlulukları kapsamında 

değildir? 

A) Bayiler, Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun 

depolama şartlarında muhafaza ederler. 

B) Bayiler, yeri ve zamanı Bakanlıkça belirlenen, yeni bilgilerin verilmesi için gerektiğinde 

düzenlenen kısa süreli kurslara katılırlar. 

C) Bayiler, bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik 

yapamazlar. Bayiler firmalarınca Bakanlığa bildirilen fiyattan bitki koruma ürününü satarlar. 

D) Bayiler, ilgili meslek kuruluşlarının talebi halinde, il müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 

belirlenecek mesai saatlerine uymak zorundadırlar. 

 

S50 - Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Zehir Danışma Merkezinin kısa kodudur? 

A) 110 

B) 112 

C) 114 

D) 116 
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1. B 

2. D 

3. B 

4. D 

5. D 

6. A 

7. D 

8. D 

9. C 

10. D 

11. D 

12. D 

13. B 

14. B 

15. D 

16. D 

17. B 

18. A 

19. A 

20. C 

21. D 

22. D 

23. B 

24. A 

25. B 

26. A 

27. A 

28. D 

29. D 

30. B 

31. C 

32. B 

33. A 

34. C 

35. D 

36. C 

37. B 

38. D 

39. C 

40. A 

41. B 

42. C 

43. D 

44. C 

45. D 

46. A 

47. D  

48. D 

49. B 

50. C 
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DENEME SORULARI 4 

S1 - Aşağıdakilerden hangisi kışlamış süne erginlerinin, başakların yaprak kılıfı içinde 

bulunduğu dönemde, çiçeklenme döneminde ve tane bağlama dönemlerinde de saplarda 

beslenip başakların beyazımsı bir renk almalarına neden olduğu durumdur? 

a)Akbaşak zararı 

b)Kurtboğazı zararı 

c)Fumajin zararı 

d)Göbekkurusu zararı 

 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi ekin kambur böceğinin zarar verdiği bitkilerden biri değildir? 

a)Buğday 

b)Arpa 

c)Yulaf 

d)Domates 

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi patates böceğinin özelliklerinden biri değildir? 

a)Erginleri 1 cm boyundadır. 

b)Pupa dönemi bulunmaz. 

c)Yumurtalarını gruplar hâlinde bırakır. 

d)Kışı ergin dönemde geçirir. 

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi tütün tripsinin beslendiği bitkilerdendir? 

a)Tütün          b)Pamuk        

c)Yonca           d)Hepsi 

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi yonca hortumlu böceğinin zarar verdiği bitkilerden biri 

değildir? 

a)Yonca         b)Tırfıl          

c)Buğday          d)Burçak 

 

S6 - Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y olan şıkkı işaretleyiniz. 

( ) Kımılda kimyasal mücadele kışlamış erginlere karşı yapılır. 

( ) Mısır sap kurdu larvaları, mısırın kök hariç tüm kısımlarında zarar yapmaktadır.  

( ) Beyazsineklerin sadece larva dönemleri bitkilerde zararlıdır. 

( ) Yeşilkurt kışı toprakta 3–8 cm derinlikte pupa döneminde geçirmektedir. 

( ) Yaprak pirelerinin zararı sonucu yapraklarda beyaz noktalar meydana gelir. 

a)Doğru - Doğru - Yanlış - Doğru - Yanlış 

b)Doğru - Yanlış - Yanlış - Doğru - Yanlış 

c)Yanlış - Doğru - Doğru - Yanlış - Yanlış 

d)Yanlış - Doğru - Yanlış - Doğru - Yanlış 

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi cücelik virüsünün hastalık yaptığı bitkilerden biri değildir? 

a)Tütün            b)Çavdar             

c)Arpa              d)Buğday 

 

S8 - Aşağıdaki pas hastalıklarından hangisinin ara konukçusu bilinmemektedir? 

a)Kara pas          b)Kahverengi pas        

c)Sarı pas          d)Hiçbiri 
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S9 - Siyah rastık ismi aşağıdakilerden hangisinin diğer adıdır? 

a)Arpa kapalı rastığı   b)Arpa yarı açık rastığı 

c)Buğday rastığı   d)Mısır rastığı 

 

S10 - Aşağıdakilerden hangisi çökerten hastalığına neden olan etmenlerden biri değildir? 

a)Fusarium    b)Pythium 

c)Alternaria    d)Pseudomonas 

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi tütünde ateş yanıklığına neden olan etmenin özelliklerinden bir 

tanesidir? 

a)Gram negatif bir bakteridir 

b)Sadece tohum üzerinde kışlar 

c)Kamçısız bir bakteridir 

d)Yağmur ve rüzgârla yapraklara taşınır 

 

S12 - Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y şıkkı olanı işaretleyiniz.. 

( ) Çizgi mozaik virüsü sadece buğday bitkisinde zarar yapar. 

( ) Sürme hastalığına karşı en etkili kimyasal mücadele yöntemi yeşil aksam ilaçlamasıdır. 

( ) Ayçiçeği mildiyösüne karşı ekim öncesi tohum ilaçlaması yapılmalıdır. 

( ) Pamukta köşeli yaprak leke hastalığı, pamuk bitkisinin yaprak, yaprak sapı, koza ve taraklarında 

görülür. 

( ) Fasulye adi yaprak yanıklığı hastalığı ile mücadelede tohum ve yeşil aksam ilaçlamaları yapılır. 

a)Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru - Doğru 

b)Doğru - Doğru - Doğru - Doğru - Doğru 

c)Doğru - Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru 

d)Yanlış - Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru 

 

S13 - 5 metre taç izdüşümü olan ağaca kaç litre ilaçlı su püskürtülmelidir? 

a)1          b)5        

c)10           d)15 

 

S14 - Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bitkilerde oluşturduğu belirtilerden biri değildir? 

a)Nekrozlar    b)Aşırı büyüme 

c)Şekil bozukluğu   d)Kloroz 

 

S15 - Elma Kara lekesine yakalanmış ağaçların sürgünlerinde ortaya çıkan yaralara ne ad 

verilir? 

a)Çökerten    b)Açık kanser 

c)Uyuz     d)Sıraca 

 

S16 - Patates Uyuzuna karşı kullanılan tohum ilacı aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Propineb 70    b)Tebuconazole 

c)Maneb 80    d)Fenetrazole 

 

S17 - Halk arasında yaprakdelen, kızılleke ya da çil adıyla bilinen hastalık aşağıdaki 

bitkilerin hangisinin önemli bir problemidir? 

a)Kayısı    b)Şeftali 

c)Elma     d)Armut 
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S18 - Aşağıdakilerden hangisi tohumluk ilaçlamasında kullanılan kimyasal maddelerden 

birisi değildir? 

a)Iprodine   b)Malathion 

c)Benomly   d)Streptmycin 

 

S19 - Rosellina'nın neden olduğu hastalığa ne ad verilir? 

a)Kahverengi kök çürüklüğü 

b)Yeşil kök çürüklüğü 

c)Beyaz kök çürüklüğü 

d)Siyah kök çürüklüğü 

 

S20 - Marmara bölgesinde zeytinin ilk ilaçlaması hangi ayda yapılır ? 

a)Ocak        b)Şubat      

c)Kasım        d)Aralık 

 

S21 - Monilya (mumya) hastalığına karşı 2. ilaçlama zamanı ve kullanılan ilaç 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Pembe rozet dönemi - Bordo Bulamacı ile 

b)Çiçeklerin tümü açtığında - Kaptan, Thiram ya da Benomly ile 

c)Pembe rozet döneminde -  Kükürt ile 

d)Çiçek taç yapraklarının tümü döküldüğünde - Benomly ya da Mancozeb ile 

 

S22 – Bordo bulamacı Turunçgil Dal Yanıklığına karşı kaç kez uygulanmalıdır? 

a)1          b)2       

c)3          d)4 

 

S23 - İki noktalı dişi kırmızı örümcekler iklim koşullarına göre yılda ortalama kaç döl 

verebilirler? 

a)1-9    b)10-20 

c)21-29   d)30-40 

 

S24 - Böceklerle savaşımda cezbedicilerin kullanılması, aşağıda belirtilen yöntemlerden 

hangisinin kapsamında yer alır? 

a)Kültürel önlemler   b)Fiziksel mücadele 

c)Biyoteknik yöntemler  d)Biyolojik savaşım 

 

S25 - Böceklerin dolaşım sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a)Böceklerin kanı soluk sarı ya da yeşilimsidir. 

b)Böceklerde açık dolaşım sistemi bulunur. 

c)Böceklerde dolaşım sistemini oluşturan borunun abdomende kalan kısmına kalp adı verilir. 

d)Böcek kanını oksijen ve karbondioksit taşır. 

 

S26 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sünenin en önemli yumurta asalaklarından 

birisidir? 

a)Trissolcus grandis   b)Zabrus politus 

c)Zabrus tenebriodies   d)Aeilia rostrata 

 

S27 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan çekirge türlerinden birisi değildir? 

a)Madrab çekirgesi   b)Fas çekirgesi 

c)Cezayir çekirgesi   d)Kılıçlı çekirge 
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S28 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan ve asmada beslenen maymuncuk 

türlerinden birisi değildir? 

a)Bağ maymuncuğu 

b)Büyük maymuncuk 

c)Anadolu maymuncuğu 

d)Marmara maymuncuğu 

 

S29 - Uçakla yapılan ULV Bait-Spray yöntemi aşağıdaki zeytin zararlılarından hangisine 

karşı uygulanır? 

a)Zeytin sineği 

b)Zeytin güvesi 

c)Zeytin pamuklubiti 

d)Zeytin kabuklubiti 

 

S30 - Depolanmış tahıl ve tahıl ürünlerindeki böceklere karşı boş depo ilaçlamasında 

aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır ? 

a)Dichlorvos 50 EC 

b)Aluminium Phosphide 57 tablet 

c)Bromophos 40 EC 

d)Fenitrothion 3 toz 

 

S31 - Ekşilik böceği aşağıdaki ürünlerden hangisine zarar yapmaz? 

a)Pasta             b)Un         

c)Kakao            d)Olgunlaşmış ve çürüyen meyveler 

 

S32 - Bitki koruma amacıyla kullanılan ilaçlara ne ad verilir? 

a)İnsektisit   b)Fungusit 

c)Akarisit   d)Pestisit 

 

S33 - Bitkinin çeşitli kısımlarında gal oluşturan tahıl hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Arpa açık rastığı  b)Arpa kapalı rastığı 

c)Mısır rastığı   d)Buğday sürmesi 

 

S34 - Aşağıdaki tahıl hastalıklarından hangisi için ara konukçu bir bitki gereklidir? 

a)Buğday süremesi  b)Mısır rastığı 

c)Arpa açık rastığı  d)Buğday karapası 

 

S35 - Sebze Küllemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a)Hastalık belirtileri yaprağın iki yüzünde de oluşabilir. 

b)Yaprak uçları kıvrılır ve zamanla kurur. 

c)Hastalık belirtileri sadece yapraklarda oluşur. 

d)Bitki gelişmesi durur, meyveler tatsızlaşır ya da acır. 

 

S36 - Aşağıdakilerden hangisi hıyar ve bostan mildiyösüne karşı uygulanan savaşım 

yöntemlerinden birisi değildir. 

a)Tohum ilaçlaması 

b)Ekim nöbeti uygulanması 

c)Yabancı otlarla mücadele edilmesi 

d)Tarlada bitki artıklarının bırakılmaması 
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S37 - Elma ve armut yapraklarında yuvarlak, kadifemsi görünüşte siyah lekeler oluşturan 

hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Memelipas 

b)Monilya 

c)Karaleke 

d)Köşeli yaprak lekesi 

 

S38 - Külleme hastalığının en tipik belirti ya da belirtileri aşağıdaki şıklardan hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

a)Genellikle sürgün uçlarında zamk akıntısı oluşur. 

b)Meyveler üzerinde küçük urlar oluşur. 

c)Yaşlı yapraklarda yanıklıklara neden olur. 

d)Yapraklar matlaşır, gevrekleşir ve un serpilmiş gibi bir görünüm alır. 

 

S39 - Aşağıdakilerden hangisi Asma Küllemesine karşı kullanılan ilaçlardan birisi değildir? 

a)Bakır oksiklorür     b)Toz kükürt     c)Fenarimol        d)Triadimenol 

 

S40 - Aşağıdakilerden hangisi Turunçgillerde görülen Uçkurutan ile ilgili özelliklerden birisi 

değildir? 

a)Etmeni yara paraziti olan fungus olması 

b)Ağaçta genel bir sarar ve yaprak dökümüne neden olması 

c)Etmeni kök çürüklüğüne neden olması 

d)Doludan zarar görmüş ağaçlarda salgın oluşturması 

 

S41 - Salyangoz ve Sümüklü böceklere karşı kimyasal mücadelede aşağıdaki ilaçlardan 

hangisi kullanılır? 

a)Mancozeb 80 WP         b)Metaldehyde 4 

c)Malathion 50 EC          d)Kükürt 70 TOZ 

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi San-Jose Kabuklu bitinin konukçularından birisi değildir? 

a)Elma     b)Armut 

c)Portakal    d)Şeftali 

 

S43 - Türkiye'de tütün beyaz sineğinin en önemli konukçusu aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Arpa        b)Buğday           c)Mısır              d)Pamuk 

 

S44 - Aşağıdakilerden hangisi, süneye karşı uygulanan kimyasal mücadele şekillerinden birisi 

değildir? 

a)1-3 yaşlı nimf mücadelesi           b)4-5 yaşlı nimf 

c)Yeni nesil ergin mücadelesi       d)Tohum İlaçlaması 

 

S45 - Aşağıdaki böcek türlerinden hangisinin erginleri zararlı olmayıp polen ile beslenir? 

a)Ekin karaböceği         b)Ekin kamburbiti       

c)Kapra böceği          d)Tatlıkurt 

 

S46 - Ayçiçeği mildiyösüne karşı kullanılan tohum ilaçlaması aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Benomyl        

b)Metalaxyl         

c)Bronopol              

d)Dodine 
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S47 - Aşağıdakilerden hangisi bileşimindeki etkili maddelere göre göre sınıflandırılan 

fungusitlerden biri değildir. 

a)Organik fungusitler      

b)İnorganik Fungusitler       

c)Antibiyotikler      

d)Viroid antibiyotikler 

 

S48 - Salkım güvesinin fazla olduğu yıllarda aşağıdaki asma hastalıklarının hangisinde artık 

gözlenir? 

a)Külleme        

b)Kurşuni küf           

c)Mildiyö          

d)Kök kanseri 

 

S49 - Elma küllemesine karşı 2. ilaçlama ne zaman yapılır? 

a)Pembe tomurcuk döneminde 

b)Küçük meyve döneminde 

c)Çiçek taç yaprakların 2/3'ü döküldüğünde 

d)Çiçek taç yaprakların tümü döküldüğünde 

 

S50 - Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı hastalığına karşı aşağıdaki ilaçlama programlarından 

hangisi uygulanır? 

a)Tomurcuklar kabarmaya başlayınca, %1,5 Bordo bulamacı uygulanır. 

b)Pembe tomurcuk döneminde, % 05 Islanabilir kükürt uygulanır. 

c)Taç yapraklar döküldükten sonra, %1 Bordo bulamacı uygulanır. 

d)Küçük meyve döneminde, % 1'lik Bordo bulamacı uygulanır. 
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1-A 18-B 35-C 

2-D 19-C 36-A 

3-B 20-B 37-C 

4-D 21-B 38-D 

5-C 22-C 39-A 

6-A 23-B 40-C 

7-A 24-C 41-B 

8-C 25-D 42-C 

9-B 26-A 43-D 

10-D 27-C 44-D 

11-D 28-D 45-C 

12-D 29-A 46-C 

13-B 30-C 47-D 

14-B 31-B 48-B 

15-D 32-D 49-C 

16-C 33-C 50-A 

17-A 34-D  
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Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2016) 

 

S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının 

sorumluluklarından biri değildir? 

A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürünü 

satabilirler. 

B) Toptancılar, mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda 

bulundurmak zorundadırlar. 

C) Toptancılar, il müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetlerine ara veremezler ve faaliyetlerini 

durduramazlar. 

D) Toptancılar, Bakanlık il müdürlüğü tamim ve emirlerini işyerlerinde saklar ve gereğini yerine 

getirirler. 

 

S2 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin 

sorumluluklarından biridir? 

A) Fumigantları yalnız fumigasyon operatör belgesi sahiplerine satarlar 

B) Bayiler tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar 

C) Bayiler Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini bir ay içerisinde imha ettirmek 

zorundadırlar. 

D) Bayiler gerekli gördüklerinde bitki koruma ürünlerini Bakanlık teknik talimatlarında, reçetesinde 

ve etiketinde belirtilen konular dışında da tavsiye edebilirler 

 

S3 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında 

Yönetmelik’e göre, bitki koruma ürünlerinin perakende satış yerleri ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Satış yerlerinde muhafazalı bir oda bulunmalıdır. 

B) Satış yerleri en az 15 metrekare büyüklüğünde olmalıdır. 

C) Yabancıot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir. 

D) Satış yerlerinde yed-i emine alınacak bitki koruma ürünleri için ayrı bir bölme 

bulundurulmalıdır. 

 

S4 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında 

Yönetmelik’e göre, bir bitki koruma ürünü bayisinin Bakanlık İl Müdürlüğü tamim ve 

emirlerinin gereğini yerine getirmemesi durumunda ilgili bayiye aşağıdaki yaptırımlardan 

hangisi uygulanır? 

A) Kapama cezası   B) Bayilik iptali cezası 

C) Geçici kapama cezası  D) İdari para cezası 

 

S5 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerlerde 

aranan şartlardan biri değildir? 

A) Depolar hakim rüzgarlara ters yönde olmalıdır. 

B) Döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajlar depoların ayrı raflarında muhafaza edilmelidir. 

C) Depolarda sıcaklığın 5-35 C arasında olması sağlanmalıdır. 

D) Deponun kapılarının dış kısımları üzerinde “Bitki Koruma Ürünü Deposudur” yazısı bulunan 

levhalar yerleştirilmelidir. 
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S6 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin etiketinde konulması 

zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarılarından biri değildir? 

A) Zehirlenme belirtileri 

B) İlkyardım önlemleri 

C) Hangi zararlı organizmaya karşı kullanıldığı 

D) Antidotu ve gerekli bilgiler 

 

S7 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü etiketinde yer alması zorunlu 

bilgilerden biri değildir? 

A) İmal ve son kullanma tarihi  B) Zehirlenme belirtileri 

C) Brüt ağırlığı   D) Azami perakende satış fiyatı 

 

S8 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisinde Rodentisit, Mollussisit, Herbisit, Fungisit 

grubu bitki koruma ürünlerinin etiket rengi doğru olarak sıralanmıştır? 

A) Pembe, beyaz, sarı, açık yeşil 

B) Camgöbeği, pembe, sarı, açık yeşil 

C) Pembe, pembe, sarı, açık yeşil 

D) Beyaz, sarı, sarı, açık yeşil 

 

S9 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre, Türkiye’de 

bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasında ruhsat geçerlik süresi kaç yıldır? 

A) 3    B) 5 

C) 7    D) 10 

 

S10 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre, Türkiye’de 

zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki 

koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma ürünü 

tavsiyesinin bulunmaması ve ekonomik zarara neden olması durumunda, bitki koruma 

ürünlerine geçici olarak en fazla kaç ay süreyle kullanım izni verilebilir? 

A) 6    B) 12 

C) 18    D) 24 

 

S11 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıda 

verilen preparatların hangileri Türkiye’de bitki koruma ürünleri kapsamında ruhsata tabi 

değildir? 

A) Humik ve fulvik asitler 

B) Bitki aktivatörleri 

C) Biyolojik mücadele etmenleri 

D) Tuzak ve feromonlar 

 

S12 - Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik’e göre, zirai mücadele alet ve 

makinelerinin imalatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşletme adına Bakanlıkça İmal İzin Belgesi düzenlenmiş olmalıdır. 

B) İmal edilen makine Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olmalıdır 

C) İmalatın makine mühendisi kontrolünde yapılması gerekmektedir 

D) İmalatın deney raporunda belirtilen teknik özelliklerine uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

198 
 

S13 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik’e göre, üretici kayıt defterinin üretici tarafından muhafaza edilmesi gereken süre 

kaç yıldır? 

A) 2     B) 3 

C) 4     D) 5 

 

S14 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik’e göre, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi iptal edilen profesyonel 

uygulayıcıya, şartları taşıması halinde kaç yıl sonra yeniden Bitki Koruma Ürünleri 

Uygulama Belgesi düzenlenir? 

A) 2     B) 3 

C) 4     D) 5 

 

S15 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi üretici kayıt defterinde yer almaz? 

A) Bitki koruma ürünü reçetesi  B) Üretici ve ürün bilgileri 

C) Ürün alıcı bilgileri   D) Hasat tarihi ve ürün miktarı 

 

S16 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği’ne göre, bitki koruma ürünlerinin 

kontrolü amacıyla alınacak numuneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kullanım sürelerini doldurmamış ambalajlardan alınır. 

B) Şikayete konu olan bitki koruma ürünlerinde imal tarihi ve şarj numarası aynı olan veya 

bulunmaması halinde aynı imal tarihli fakat en yakın şarj numarasını taşıyan ambalajlardan alınır. 

C) Usulüne uygun depolanmış ambalajlardan alınır. 

D) Bitki koruma ürünü bayilerinin satış yerleri ile depoları dışında başka yerden alınmaz. 

 

S17 - Bitkiler vegetatif, generatif ve hem vegetatif hem de generatif olarak çoğalabilirler. 

Buna göre, aşağıdaki yabancıotlardan hangisi sadece generatif olarak çoğalır? 

A) Sinapis arvensis (Yabani hardal)  B) Cirsium arvense (Köy göçüren) 

C) Sorghum halepense (Kanyaş)  D) Cynodon dactylon (Köpek dişi ayrığı) 

 

S18 - Ayva ve armutta kahverengi leke hastalığının etmeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bothryosphaeria obtusa   B) Bothryosphaeria jaapii 

C) Diplocarpon mespili   D) Neofusicoccum parvum 

 

S19 - Aşağıdaki yabancıotlardan hangisi Brassicaceae familyasına ait bir yabancıottur? 

A) Cerastium dichotomum (Boynuz otu)  

B) Hypericum perforatum (Sarı kantaron) 

C) Lolium temulentum (Delice)   

D) Descurainia sophia (Uzun süpürge otu) 

 

S20 - İnsan faaliyetlerinin yabancıotlara etkisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Kireçleme ile asit seven bitkilerde popülasyon azalması olur. 

B) Tohum temizliği ile tohumlarla taşınan kısa ömürlü bitkiler kaybolur. 

C) Herbisit uygulaması sonucu 1. derecede önemli yabancıotlar hakim duruma geçer. 

D) Drenaj kanallarının açılması sucul bitkilerin kaybolmasına, kurakçıl bitkilerin çoğalmasına 

neden olur 
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S21 - Yabancıotlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Yabancıotlar insanoğlunun istemediği yerde yetişen ve yararı zararından fazla olan tüm 

bitkilerdir. 

B) Çok yıllık otsu yabancıotlar, vejetasyon sonunda toprak üstü organları öldüğünde yaşamlarını 

toprak altı organlarıyla devam ettirirler. 

C) Total herbisitler kullanıldığı alanlarda belirli yabancıotları etkilerken bazı yabancıot ve kültür 

bitkilerini etkilemez. 

D) Yabancıotlarda rizom, bitkiden koparak çimlenen generatif yolla oluşan ve yayılmayı sağlayan 

organ olarak nitelendirilmektedir. 

 

S22 - Taş çekirdekli meyvelerde bakteriyel leke hastalığının etmeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Pseudomonas syringae pv. Syringae  

B) Xanthomonas arboricola pv. pruni 

C) Pseudomonas syringae pv. Pruni   

D) Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

 

S23 - Patateste karabacak hastalığının etmeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Phoma medicaginis   B) Deuterophoma tracheiphila 

C) Erwinia carotovora subsp. Atroseptica D) Rhizomonas suberifaciens 

 

S24 - Bağlarda Pierce hastalığına neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Phomopsis viticola   B) Xylella fastidiosa 

C) Elsinoe ampelina   D) Phellinus ignarius 

 

S25 - Aşağıdaki bitki hastalıklarından hangisi bir viroid tarafından oluşturulur? 

A) Şekerpancarında kök sakallanma hastalığı (Rhizomania) 

B) Turunçgillerde cüceleşme (Exocortis) 

C) Bağlarda kısaboğum (Fanleaf) 

D) Sert çekirdeklilerde şarka (Plum pox) 

 

S26 - Aşağıdaki bitki hastalık etmenlerinden hangisi kurak iklim koşullarında zararlı olur? 

A) Phytophthora spp.   B) Pythium spp. 

C) Aphanomyces spp.   D) Macrophomina spp. 

 

S27 - Aşağıdaki tahıl pas hastalıklarından hangisinin etmeni Puccinia coronata’dır? 

A) Karapas    B) Sarıpas 

C) Taçlı pas    D) Kahverengi pas 

 

S28 - Elma karalekesinin ilaçlama zamanının belirlenmesinde kullanılan “Mills tablosu” nda 

hangi iklim kriteri/kriterleri dikkate alınır? 

A) Ortalama sıcaklık-yaprak ıslaklık süresi B) Ortalama nem-sıcaklık 

C) Ortalama yağış miktarı   D) Ortalama sıcaklık 

 

S29 - Bitki patojeni virüsler, viroidler, mollikütler, protozoalar bitki hücreleri içinde 

bulunurlar. Bu patojenlerin, bitkilerde hücreden hücreye geçişinde rol oynayan kanallara ne 

denir? 

A) Plasmodesma    B) Endoplasmik reticulum 

C) Plasmodium     D) Lentisel 
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S30 - Aşağıdaki herbisitlerde selektivite kriterlerinden hangisi, bitkinin özelliklerinden biri 

değildir? 

A) Epidermis üzerindeki kütikula tabakasının şekli ve kalınlığı 

B) Yaprak yüzeyindeki stomaların şekli, sayısı ve yeri 

C) Bitkinin kök derinliği 

D) Bitkinin yetiştiği yerdeki havanın nispi rutubeti 

 

S31 - Bir hastalık bir bölgede ortaya çıkıyor ve hızla diğer bölgelere, ülkelere ve hatta 

kıtalararası yayılma eğilimi gösteriyorsa bu tip hastalıklara ne denir? 

A) Epidemik    B) Sporadik 

C) Pandemik    D) Endemik 

 

S32 - Patates ve domateste bakteriyel solgunluğa neden olan etmen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ralstonia solanacearum    

B) Pseudomonas syringae pv. tomato 

C) Xanthomonas campestris    

D) Curtobacterium flaccumfaciens 

 

S33 - “Bu zararlının bitki özsuyunu emerek beslenmesi sonucu zeytinin dal ve meyvesinde 

koyu morumsu-siyahımsı bir leke meydana gelir. Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde bu 

leke kırmızıdır.” ifadesinde tanımlanan zararı aşağıdakilerden hangisi oluşturur? 

A) Parlatoria oleae   B) Saissetia oleae 

C) Prays oleae    D) Leucaspis riccae 

 

S34 - Mısırkurdunun biyolojik mücadelesinde kullanılan yumurta parazitoiti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Trichogramma evanescens  B) Pimpla spuria 

C) Cotesia ruficrus   D) Trissolcus semistriatus 

 

S35 - Elma İçkurdu larvası aşağıdaki larva tiplerinden hangisine örnektir? 

A) Kampodeid    B) Gerçek tırtıl 

C) Manas    D) Yalancı tırtıl 

 

S36 - Bir mercimek tarlasında kendigelen buğday ve yabani yulafa karşı birlikte mücadele 

etmek amacıyla aşağıdaki herbisitlerden hangisinin kullanılması önerilir? 

A) 2,4-D Acid dimethylamin  B) Diclofop-methyl 

C) Fluazifop-p-butyl   D) Chlorsulfuron 

 

S37 - Aşağıdaki zararlıların hangisinin mücadelesinde, yumurtadan çıkan larvaların meyve 

içine girmeden önce yok edilmesi hedeflenmektedir? 

A) Elma içkurdu    B) Elma gözkurdu 

C) Elma ağkurdu    D) Elma gövde kurdu 

 

S38 - Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında bulunan zararlı bir uyuz veya pas böcüsü 

türü değildir? 

A) Phyllocoptruta oleivora   B) Aceria sheldoni 

C) Aculops lycopersici   D) Eriophyes pyri 
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S39 - Aşağıdaki zararlılardan hangisinin mücadelesinde dayanıklı anaç çeşitlerinin 

kullanılması önerilir? 

A) Viteus vitifolii    B) Anaphothrips vitis 

C) Colomerus (Eriophyes) vitis  D) Klapperichicen viridissima 

 

S40 - Aşağıdakilerden hangisi turunçgil köklerinden özsuyu emerek, ağacın su dengesinde 

bozulma, mineral madde eksikliği, gelişmede gerileme, meyve kalite ve kantitesinde azalma ve 

susuzluk belirtilerine sebep olmaktadır? 

A) Planococcus citri   B) Tylenchulus semipenetrans 

C) Ditylenchus dipsaci   D) Heterodera avenae 

 

S41 - Tahıllarda tohum ilaçlaması aşağıdaki hastalık gruplarından hangisi için önerilmez? 

A) Tahıllarda pas    B) Tahıllarda sürme 

C) Tahıllarda rastık   D) Çeltik yanıklığı 

 

S42 - Aşağıdaki aktif maddelerden hangisi bir nematisittir? 

A) Fenamiphos    B) Thiram 

C) Pyridaben    D) Cyromazine 

 

S43 - Pamuk bitkisinin generatif organlarında beslenerek rozet çiçek ve kör koza oluşumu 

yoluyla % 80 oranında zarar oluşturabilen, çiğitte beslenmesi sonucu tohum, lif ve yağın 

kalitesini düşüren zararlı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeşilkurt    B) Yaprakkurdu 

C) Bozkurt    D) Pembekurt 

 

S44 - Aşağıdaki türlerden hangisi hem tarlada hem de depoda zararlıdır? 

A) Sitotroga cerealella (Arpa güvesi) B) Ephestia kuehniella (Değirmen güvesi) 

C) Tenebrio molitor (Unkurdu)  D) Tribolium confusum (Kırmabiti) 

 

S45 - Aşağıdakilerden hangisi çok döl veren (Multivoltin) baklagil tohum böceği türüdür? 

A) Bezelye tohum böceği   B) Mercimek tohum böceği 

C) Bakla tohum böceği   D) Fasulye tohum böceği 

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi tarımsal alanlarda zararlı kemirgen türlerinden biri değildir? 

(İptal edilmiştir!) 

A) Rattus rattus    B) Lepus europaeus 

C) Microtus spp.    D) Passer domesticus 

 

S47 - Yan yana ekimi yapılmış buğday ve şeker pancarı tarlalarında yapılacak yabancıot 

mücadelesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur? 

A) Şekerpancarına yabani yulafa karşı uçakla total bir herbisit uygulanır. 

B) Şekerpancarına yer aletleriyle 2,4-D amin etken maddeli bir herbisit uygulanır. 

C) Buğdaya yer aletleriyle 2,4-D amin etken maddeli bir herbisit uygulanır. 

D) Buğdaya uçakla 2,4-D ester etken maddeli bir herbisit uygulanır. 

 

S48 - Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir herbisit, buğday tarlasında Avena 

sterilis’e karşı uygulanabilir? 

A) Sistemik-total bir herbisit  B) Sistemik-selektif bir herbisit 

C) Kontak-total bir herbisit   D) Total-selektif bir herbisit 
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S49 - Aşağıdakilerden hangisi fındıkta sarı karamuk ve kara karamuk adı verilen zarara 

sebep olmaktadır? 

A) Curculio nucum   B) Kermenia pistaciella 

C) Parthenolecanium rufulum  D) Capnodis cariosa 

 

S50 - Aşağıdaki meyve zararlılarından hangisi pupa dönemini toprakta geçirmez? 

A) Bactrocera oleae (Zeytin sineği)  B) Rhagoletis cerasi (Kiraz sineği) 

C) Cydia molesta (Doğu meyve güvesi) D) Ceratitis capitata (Akdeniz meyvesineği) 

 

S51 - Böceklerde belirli bir fizyolojik oluşumun ya da hayatının belirli bir döneminin 

tamamlanabildiği en düşük sıcaklığa ne denir? 

A) Etkili sıcaklık    B) Bonitasyon 

C) Biyolojik sıfır    D) Gelişme eşiği 

 

S52 - Aşağıdaki zararlılardan hangisinin farklı dölleri zeytin ağacının yaprağı, çiçeği ve 

meyvesinde zararlı olmaktadır? 

A) Zeytin sineği    B) Zeytin fidantırtılı 

C) Zeytin pamuklubiti   D) Zeytin güvesi 

 

S53 - Aşağıdakilerden hangisinde hemimetabol başkalaşım görülür? 

A) Diptera    B) Hymenoptera 

C) Orthoptera    D) Neuroptera 

 

S54 - Aşağıdakilerden hangisi kiraz ve vişne meyvelerinde beslenerek meyve etinde çürüme ve 

dökülmeye sebep olan bir zararlıdır? 

A) Myiopardalis pardalina   B) Bactrocera oleae 

C) Delia antiqua    D) Rhagoletis cerasi 

 

S55 - Aşağıdaki aktif maddelerden hangisinin akarisit özelliği bulunmaktadır? 

A) Acetamiprid    B) Abamectin 

C) Buprofezin    D) Pirimicarb 

 

S56 - Buğdayda yabancıotlara karşı çıkış sonrası chlorsulfuron uygulaması yapıldıktan sonra 

6 ay içerisinde aşağıdaki hangi kültür bitkisinin yetiştiriciliği yapılırsa fitotoksik etki 

görülmez? 

A) Karpuz    B) Pamuk 

C) Mısır     D) Domates 

 

S57 - Aşağıdaki böcek türlerinin hangisinde yakalayıcı bacak görülür? 

A) Apis mellifera (Balarısı)    

B) Ceratitis capitata (Akdeniz meyvesineği) 

C) Mantis religiosa (Peygamber devesi)  

D) Leptinotarsa decemlineata (Patates böceği) 

 

S58 - Aşağıdakilerden hangisi seyrek yapılan toprak işlemenin yabancıotlanma üzerindeki 

etkilerinden biridir? 

A) Tohumla üreyen tek yıllık yabancıot türlerinin oranı artar 

B) Rizomla ve tohumla üreyen çok yıllık yabancıot türlerinin oranı artar, tek yıllıkların oranı azalır. 

C) Dayanıklı yabancıot türleri ortaya çıkar 

D) Geniş yapraklı yabancıotların oranı artar 
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S59 - Fosforoz asit, aşağıdaki bitki hastalıklarından hangisine karşı ruhsatlı değildir? 

A) Phytophthora capsici (Biberlerde kök boğazı yanıklığı) 

B) Plasmopara viticola (Asma mildiyösü) 

C) Bremia lactucae (Marul mildiyösü) 

D) Phytophthora infestans (Patates mildiyösü) 

 

S60 - Ispanak mildiyösü (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae)’ne karşı aşağıdaki 

fungisitlerden hangisi ruhsatlıdır? (İptal edilmiştir!) 

A) Metalaxyl     

B) Pyraclostrobin+Boscalid 

C) Mandipropamid    

D) Amectradin+Dimetomorph 

 

S61 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla)’na karşı 

ruhsatlıdır? 

A) Captan % 50    B) Folpet % 50 

C) Penconazole % 25   D) Mancozeb % 80 

 

S62 - Bacillus subtilis QST 7 13 ırkı (% 1,34) aşağıdaki bitki hastalık etmenlerinden hangisine 

karşı kullanılması önerilmemektedir? 

A) Erwinia amylovora (Ateş yanıklığı) 

B) Venturia inaequalis (Elma karalekesi) 

C) Cladosporium carpophilum (Şeftali karalekesi) 

D) Botrytis cinerea (Kurşuni küf) 

 

S63 - Aşağıdaki maddelerden hangisi meyve sineklerinin mücadelesinde cezbedici (atractant) 

olarak kullanılmamaktadır? 

A) Amonyum tuzları   B) Sarı yapışkan tuzaklar 

C) Feromonlar    D) Fosforoz asit 

 

S64 - Aşağıdaki formülasyon tiplerinden hangisi tohum ilaçlamasında kullanılmaz? 

A) FS     B) ES 

C) LS     D) SC 

 

S65 - Aşağıdakilerden hangisinde, Türkiye’de turunçgil unlubitine karşı biyolojik mücadelede 

kullanılan faydalılar birlikte verilmiştir? 

A) Anagyrus pseudococci – Brumus quadripustulatus 

B) Microterys flavus – Chilocorus bipustulatus 

C) Encarsia berlesei – Cardiastethus nazarenus 

D) Leptomastix dactylopii – Cryptolaemus montrouzieri 

 

S66 - Aşağıdakilerden hangisinin yapılması durumunda, sistemik-selektif herbisitlerin etkisi 

olumlu yönde artar? (İptal edilmiştir!) 

A) Sistemik-selektif herbisit uygulandıktan hemen sonra yağmurlama ile bitkinin sulanması 

B) Sistemik-selektif herbisit uygulanmadan önce bitkinin susuz bırakılması 

C) Sistemik-selektif herbisit uygulamasını takip eden iki gün içerisinde mekanik uygulama 

D) Sistemik-selektif herbisit uygulamasından iki hafta sonra mekanik uygulama 
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S67 - Bitki koruma ürünlerinin tehlike özelliklerine göre sınıflandırılmasında, “çevre için 

tehlikeli” özelliği aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterilir? 

A) N    B) Xn 

C) O    D) F 

 

S68 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi suda dağılabilen 

granül formülasyon tipi için kullanılır? 

A) EC    B) WG 

C) SC    D) WP 

 

S69 - Patates adi uyuz hastalığı (Streptomyces scabies)’na karşı aşağıdaki fungisitlerden 

hangisi ruhsatlıdır? 

A) Mancozeb    B) Captan 

C) Maneb    D) Thiram 

 

S70 - Aşağıdakilerden hangisi herbisitlerin kimyasal yapısını bozan faktörlerden biri 

değildir? 

A) Toprakta yayılma ve yıkanma  B) Kimyasal parçalanma 

C) Mikroorganizmalarca parçalanma  D) Işık 

 

S71 - Dünyada bitki paraziti kök ur nematodlarıyla biyolojik mücadelede yaygın olarak 

kullanılan ve Türkiye’de de ruhsatlı olan fungal etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Isaria farinosa    B) Beauveria bassiana 

C) Paecilomyces lilacinus   D) Lecanicillium lecanii 

 

S72 - Hıyarda köşeli yaprak lekesi hastalığı (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)’na karşı 

aşağıdaki fungisitlerden hangisi ruhsatlıdır? 

A) Bakır oksiklorür   B) Bakır kalsiyum sülfat 

C) Bakır sülfat    D) Bakır hidroksit 

 

S73 - Dekara 200 ml dozda önerilen bir herbisit ile 12 dekar buğday tarlasını ilaçlamak için 

dekara 25 litre ilaçlı sıvı uygulayan bir tarla pülverizatörünün deposuna ne kadar su ve ilaç 

konulmalıdır? (İptal edilmiştir!) 

A) 25 litre suya 2.400 ml ilaç   

B) 30 litre suya 2.400 ml ilaç 

C) 250 litre suya 2.400 ml ilaç   

D) 300 litre suya 2.400 ml ilaç 

 

S74 - Maksimum kalıntı limiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Birim olarak (mg/g) olarak ifade edilir. 

B) Kabul edilebilir günlük alınan miktar olarak tanımlanır. 

C) Birim olarak (g/kg) olarak ifade edilir 

D) Birim olarak (mg/kg) olarak ifade edilir. 

 

S75 - Bağlarda kurşuni küfe karşı aşağıdaki hangi ruhsatlı fungisitin, son ilaçlama ile hasat 

arasında geçmesi gereken süresi en uzundur? 

A) Pyrimethanil 300 g/l  B) Chlorothalonil 450 g/l +Carbendazim 100 g/l 

C) İmazalil 500 g/l   D) İprodione % 50 
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S76 - Litrede 80 gram etken madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 20 ml/da dozda 

tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen etken madde miktarı kaç gramdır? 

A) 0,4     

B) 1,6 

C) 4     

D) 16 

 

S77 - Bir bölgede hububat ekiliş alanlarında 15-20 yıl önce sorun olmayan çift çenekli 

yabancıotların, günümüzde aynı bölgede yoğun olarak görülmesinin nedenlerinden biri 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Ekim nöbetinin sık uygulanması 

B) Çift çenekli yabancıotlara karşı kullanılan herbisitlerin bu yabancıota etkisiz olması 

C) İklim faktörlerinin bu yabancıotun aleyhine olarak değişmesi 

D) Tek çenekli yabancıotlara karşı kullanılan herbisitlere karşı bu yabancıotun dayanıklılık 

kazanması 

 

S78 - Aşağıdaki pestisit formülasyon tiplerinden hangisinin uygulanmasında suya ihtiyaç 

yoktur? 

A) DP     

B) EC 

C) EW     

D) SC 

 

S79 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi asmada hem mildiyö hem de külleme hastalığına karşı 

önerilmektedir? 

A) Maneb     

B) Cymoxanil 

C) Chlorothalonil    

D) Azoxystrobin 

 

S80 - Aşağıdaki kültürel yöntemlerden hangisi, buğday sürme hastalığı ile mücadelede 

önerilir? 

A) Tohumlar derine ekilmelidir.   

B) Güzlük ekimler erken yapılmalıdır. 

C) Güzlük ekimler geç yapılmalıdır.  

D) İlkbaharda erken ekim yapılmalıdır. 
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Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı Cevap Anahtarı (2016) 

 

1.B 21.B 41.A 61.B 

2.A 22.B 42.A 62.C 

3.B 23.C 43.D 63.D 

4.D 24.B 44.A 64.D 

5.B 25.B 45.D 65.D 

6.C 26.D 46.D 66.D 

7.C 27.C 47.C 67.A 

8.C 28.A 48.B 68.B 

9.D 29.A 49.A 69.C 

10.D 30.D 50.C 70.A 

11.A 31.C 51.D 71.C 

12.C 32.A 52.D 72.A 

13.D 33.A  53.C 73.D 

14.C 34.A 54.D 74.D 

15.C 35.B 55.B 75.A 

16.D 36.C 56.C 76.B 

17.A 37.A 57.C 77.B 

18.C 38.C 58.B 78.A 

19.D 39.A 59.A 79.D 

20.C 40.B 60.D 90.B 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 5 

 

S1 - Bitki Koruma Ürünleri formülasyon tiplerine (Pesticide Formulation Types) göre 

aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) SS tohum ilaçlaması için suda çözünen toz (water soluble powder for seed treatment) 

B) ST suda çözünen tablet (water soluble tablet) 

C) SP suda çözünen toz (water soluble powder) 

D) SL akıcı konsantre/süspansiyon konsantre ( suspension concentrate/flowable  concentrate) 

 

S2 - Haşerelere ve zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formundaki 

pestisitlere ne ad verilir. 

A) Fumispore 

B) Fumigant 

C) Sterilant 

D) Dezenfektan 

 

S3 - Biyolojik Mücadelede konukçusunu hemen öldüren canlılar ne ad verilir. 

A) Parazitler (Asalak) 

B) Parazitoitler 

C) Predatörler (Avcı) 

D) Entomopatojenler 

 

S4 - Zararlı, hastalık ve yabancı otların mücadelesi için kullanılan kimyasal maddelere ne ad 

verilir? 

A) İnsektisit 

B) Herbisit 

C) Pestisit 

D) Mollusit 

 

S5 - Birim alan veya birim hacimdeki etkili madde miktarına ne ad verilir? 

A) Kalibrasyon 

B) Konsantrasyon 

C) Doz 

D) Formülasyon 

 

S6 - Bir zararlı popülasyonunun, %50 sinin ölümüne sebep olan öldürücü doz miktarına ne 

ad verilir? 

A) LC50 

B) LD50 

C) MRL 

D) Kodeks 

 

S7 - Litrede 600 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürünü, dekara 150 g tavsiye edilmesi 

durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır? 

A) 30 

B) 60 

C) 90 

D) 120 
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S8 - Pestisitlerin insan ve hayvan yiyeceği olarak kullanılan ürünler üzerinde bulunmasına 

göz yumulabilen kalıntı miktarının birimi nedir?  

A) mg/g 

B) mg/kg 

C) kg/g 

D) kg/ml 

 

S9 - Bitki Koruma Ürünü etiketlerinde bulunan zemin renkleri gruplarına göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Beyaz (İnsektisit, Akarisit, Fumigantlar) 

B) Cam Göbeği (Bitki gelişim düzenleyicileri) 

C) Koyu Yeşil (Fungusit) 

D) Pembe (Rodentisit, Mollussisit, Nematisit) 

 

S10 - Direnç (Dayanıklılık) ; Bir insektisidin, bir türün normal bir popülasyonundaki 

bireylerin çoğunu öldürdüğü ispatlanan dozunun, aynı böceğin diğer bir popülasyonunu 

öldürmemesidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi dayanıklılığa neden olan etmenler 

arasında gösterilemez? 

A) Çevre Şartları 

B) Fizyolojik Etkenler 

C) Kalıtsal Etkenler 

D) Hiçbiri 

 

S11 - Depo zararlılarının ilaçlamalarda stigmalarını kapatma davranışı direnç tiplerinden 

hangisi ile açıklanabilir? 

A) Çapraz Dayanıklılık 

B) Morfolojik Dayanıklılık 

C) Davranışsal Dayanıklılık 

D) Çok Yönlü Dayanıklılık 

 

S12 - Zararlılara karşı kimyasal mücadele kapsamında dayanıklılığı engellemek için 

aşağıdakilerden hangisini yapmamak gerekir? 

A) İlaçlara sinerjist maddeler eklenmelidir. 

B) Aynı zararlıya karşı farklı etkili madde gruplarından ilaçlara yer verilmelidir. 

C) Yüksek dozda ilaçlar kullanılmamalıdır. 

D) Etki süresi uzun süren ilaçlar tercih edilmelidir. 

 

S13 - Bitki Koruma Ürününün Etiketinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulundurma 

zorunluluğu yoktur? 

A) Bitki koruma ürününün net ağırlığı 

B) Bitki koruma ürününün kontrol ettiği etmene göre sınıfı 

C) Bitki koruma ürününün formülasyonu 

D) Bitki Koruma ürününün fiziksel özellikleri 

 

S14 - Pestisitlerin zehirlilik sınıflandırmasına göre LD50 değeri (50 - 500 mg/kg) olan Bitki 

koruma ürünü hangisi sınıfa dahil edilir. 

A) Çok Zehirli 

B) Zehirli 

C) Orta Derecede Zehirli 

D) Az Zehirli 
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S15 - Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan bitki koruma ürünlerinden, bitkilerin zarar 

görmesi durumuna ne ad verilir? 

A) Toksite    B) Fitotoksisite 

C) Letal Doz    D) Tolerans 

 

S16 - İnsan vücuduna alınmasından itibaren ilk 24 saat içinde meydana gelen zehirlenmelere 

ne ad verilir? 

A) Toksisite    B) Alerjik Etki 

C) Ani (Akut) Zehirlenme   D) Yavaş (Kronik) Zehirlenme 

 

S17 - Organizmaya alınmış zehirli bir bileşiğin organizma üzerindeki etkisini azaltan veya 

ortadan kaldıran bileşiklere ne ad verilir? 

A) Antijen    B) Antialerjik 

C) Antidot    D) Antikolinerjik 

 

S18 - Bir böceğin yumurta döneminden ergin oluncaya kadar geçen süreye ne ad verilir? 

A) Biyolojik Evre (dönem)   B) Gelişme Dönemi 

C) Döl     D) Ömür 

 

S19 - Aşağıdakilerden hangisi Virüs hastalıklarını taşıyan zararlı takımına ait değildir? 

A) Hemiptera (Homoptera)   B) Thysanoptera 

C) Nematoda    D) Hymenoptera 

 

S20 - Yalancı tırtıl aşağıdaki böcek takımlarının hangisinde görülür? 

A) Lepidoptera    B) Hymenoptera 

C) Diptera    D) Coleoptera 

 

S21 - 40 litre suya 10 gr tavsiye edilen bir Bitki koruma ürününde, %30 aktif madde 

bulunuyorsa, 60 litrelik mahlülde kaç gr aktif madde vardır? 

A) 4,5     B) 7,5 

C) 9     D) 15 

 

S22 - Aşağıdakilerden hangisi "Eriophyidae" familyasını diğer fitofag akar familyalarından 

ayırmada kullanılabilecek özelliktir? 

A) Tamamının basit yaşam döngüsüne sahip olması 

B) Yavaş hareket etmeleri ve vücutlarının oval olması 

C) Hızlı hareket etmeleri ve vücutlarının yassı olması 

D) Vücudun kurtçuğa benzer bir yapıya sahip olması 

 

S23 - Meyve ağaçları ve fidanlıklarda görülen toprak altı zararlıları (Capnodis Spp.) ile 

kimyasal mücadele de başarıya ulaşmak için İç Anadolu Bölgesinde en az kaç dönem ilaçlama 

yapmak yeterlidir? 

A) 1     B) 2 

C) 3     D) 4 

 

S24 - Aşağıdakilerden hangisi "Tuta absoluta" zararlısında görülen gelişme dönemini 

göstermektedir? 

A) Yumurta – Ergin   B) Yumurta - Nimf - Ergin 

C) Yumurta - Larva - Pupa – Ergin  D) Yumurta - Nimf - Larva - Ergin 

 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

210 
 

S25 - Akdeniz Meyve Sineği (Ceratis Capitata) aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinde zarar 

oluşturur? 

A) Trabzon hurması 

B) Avakado 

C) Portakal 

D) Nar 

 

S26 - Zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı 

bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma ürünü 

tavsiyesinin bulunmaması ve ekonomik zarara neden olması durumunda, Genel Müdürlükçe 

bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla kaç yıl süreyle kullanım izni verilebilir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

S27 - Aşağıdaki pestisit formülasyonları birbiriyle karıştırılmak isteniyor. Buna göre 

aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir. 

A) SC - SP - WP - EC 

B) EC - WP - SP - SC 

C) WP - SC - SP - EC 

D) EC - SP - SC - WP 

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisinde tahmin ve erken uyarı uygulaması yoktur. 

A) Bag 

B) Zeytin 

C) Elma 

D) Pancar 

 

S29 - Bitki koruma ürünleri tanımı içine giren maddeleri ihtiva eden preparatlar ruhsata 

tabidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu preparatlara dahildir? 

A) Böcek gelişimi düzenleyicileri (IGR) 

B) Böcek uzaklaştırıcıları (Repellentler) 

C) Böcek cezbedicileri (Atractantlar) 

D) Hepsi 

 

S30 - Sokucu - Emici ağız yapısına sahip vektörler hangi organı ile beslenir? 

A) Labium    B) Madibula 

C) Maksilla    D) Stilet 

 

S31 - Aşağıdakilerden hangisi canavar otuna karşı biyolojik mücadelede kullanılan bir 

zararlıdır? 

A) Phytomyza (Napomyza) gymnostoma B) Phytomyza artemisivora 

C) Phytomyza horticol   D) Phytomyza orabanchia Kalt. 

 

S32 - Böceğin bir dölünü verebilmesi için gerekli olan sıcaklıklar toplamına ne ad verilir? 

A) Gelişme Eşiği 

B) Thermal Constant 

C) Bonitasyon 

D) Etkili Sıcaklık 
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S33 - Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma prosedürüne göre aşağıdaki esaslardan 

hangisi yanlıştır? 

A) Ruhsatlandırma, bitki koruma ürünlerinin formülasyonları üzerinden yapılır. 

B) Rodentisitler, bitki aktivatörü, biyolojik mücadele etmenleri, biyopreparatlar, bitkisel orijinli 

preparatlar ile feromon ve tuzakların ruhsatlandırılmasında emsalden ruhsatlandırma başvurusu 

dikkate alınmaz. 

C) Bitki koruma ürünlerinin piyasada bulundurulmasında özel durumlar hariç raf ömrü 1 yıldır. 

D) Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü aktif maddesinin Avrupa Birliğinde 

veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekir. 

 

S34 - Ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin onaya esas özelliklerinde, Bakanlığa bilgi 

vermeden değişiklik yapıldığının tespiti halinde, ruhsat sahibine ne ceza verilir? 

A) İkaz (uyarı) yapılır.   B) İdari para cezası verilir. 

C) Ruhsatı iptal edilir.   D) 2 yıl hapis cezası verilir. 

 

S35 - Aşağıdakilerden hangisi Bitki Koruma Ürünleri Perakende satış yerlerinde aranan 

şartlardan birisi değildir? 

A) Satış yerlerinde yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini kesinlikle bulunduramazlar. 

B) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir. Bölmelere ‘‘Yabancı Ot İlaçları’’ 

ibaresi asılır. 

C) Çok zehirli bitki koruma ürünleri için özel raf ve bölmeler yapılır. Bu raf ve bölmelere ‘‘Çok 

Zehirli Bitki Koruma Ürünleri’’  ibaresi asılır. 

D) Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve işyerleri arasında olamaz. 

 

S36 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi bitki koruma ürünleri toptancısının depo ya da 

depolarında aranacak şartlardan birisi değildir. 

A) Toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri raflarda istif edilir. Raflarda istifin mümkün olmadığı 

durumlarda zemin üzerine yerleştirilen ızgaralar üzerine duvardan yirmi santimetre, tavandan en az 

elli santimetre mesafe boşluk bırakılacak şekilde yerleştirilir. 

B) Islanabilir toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri; fiber, sac veya kontrplak fıçı ambalajların 

dışında jüt, polietilen kâğıt, torba ve benzeri ambalajlarına konulduğunda en alttaki ambalaja 500 

kilogramdan fazla ağırlık yüklenmeyecek şekilde istiflenilir. 

C) Sıvı formülasyonlu bitki koruma ürünleri; raflarda istif edilmeli, raflarda istifin mümkün 

olmadığı durumlarda zemin üzerine ızgaralar yerleştirilerek, ızgaralar üzerine istifin altında kalan 

ambalajların delinmesine, kırılmasına veya yırtılmasına yol açmayacak şekilde, usulüne uygun 

olarak yerleştirilir 

D) Bitki koruma ürünleri; etkili madde guruplarına, formülasyon şekillerine, kullanım yerlerine ve 

ambalaj, cins, şekil ve büyüklüklerine göre tasnif edilir. Son kullanma tarihi en yakın olan ürünler, 

depodan ilk önce çıkarılabilecek şekilde yerleştirilir 

 

S37 - Bitki koruma Ürünü satan bayilerin yetki ve sorumlulukları kapsamında aşağıda 

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bayiler, fümigantları yalnız fümigasyon operatör belgesi olanlara satabilir. 

B) Bayiler, sattıkları fümigantların miktarlarını en geç on beş gün içerisinde bulundukları yerin il / 

ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

C) Bayiler, kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık 

olarak satamazlar. 

D) Bayiler, bitki koruma ürünlerini, reçetesiz veya Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında satamazlar. 

Reçete ile satılan bitki koruma ürünlerinin kayıtları düzenli olarak tutulur. Reçeteler beş yıl süre ile 

saklanır. 
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S38 - Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkındaki 

yönetmeliğe göre; Bayi ya da toptancının nakli ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır? 

A) Bulunduğu ilden bir başka ile, nakli durumunda, nakil olunacak yerin adresini gösterir dilekçe ve 

izin belgesi ile birlikte il müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur. 

B) Başvuru yaptığı il müdürlüğü tarafından, izin belgesi nakil olunacak ilin, ilçe müdürlüğüne 

gönderilir. 

C) Nakil talebinde bulunan bayi veya toptancılar, nakil işlemlerini dört ay içerisinde 

tamamlamamaları durumunda, izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır. 

D) İl müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek bayi veya toptancılıktan vazgeçenlerin izin belgesi il 

müdürlüğünce iptal edilir. 

 

S39 - Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliğine göre piyasada bulunan bitki koruma ürünleri ile 

ilgili Genel Müdürlüğe veya Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne yapılan şikayetlerin kontrolleri, 

şikayet tarihi esas alınarak en geç kaç gün içerisinde yapılması gerekir? 

A) 3 gün içerisinde, 

B) 5 gün içerisinde, 

C) 10 gün içerisinde, 

D) 15 gün içerisinde, 

 

S40 - Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü 

satan firmaların yetki ve sorumlulukları kapsamına girmez? 

A) Bakanlıkça istenilen her türlü bilginin zamanında vermekle yükümlüdür. 

B) Uygulanan yaptırımların belirtilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. 

C) İmal, ithal veya ihraç edilen, depolanan veya pazara sunulan bitki koruma ürünlerine ait 

kayıtların en az 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. 

D) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerini bakanlığın belirlediği oranda stoklamak ve ihtiyaç halinde 

piyasaya sürmekle yükümlüdür. 

 

S41 - Bitki koruma ürünleri kontrol yönetmeliğindeki "Bitki koruma ürünü ruhsat iptalinde 

yapılacak işlemler" ile ilgili aşağıdaki idari yaptırımlardan hangisi yanlıştır? 

A) Kalite kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmalara 

idari para cezası verilir. 

B) Kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda bitki koruma 

ürününün ruhsatı iptal edilir. 

C) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinden birini taklit etmek suretiyle 

sahtesini üreterek piyasaya arz edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve bin gün adlî para 

cezası ile cezalandırılır. 

D) Bitki koruma ürünlerinin Bakanlıktan ruhsat alınmadan ithal eden ve üretenlere otuzbin Türk 

Lirası para cezası verilir. 

 

S42 - Üretici kayıt defterinde yer alan zararlı organizmaların teşhisi, kimyasal mücadelesinde 

tavsiye edilecek bitki koruma ürünü aktif maddesinin/ticari ismi, dozu, gerektiğinde 

uygulamaya hazırlama ve uygulama şekli gibi diğer tavsiyeleri içeren yetkili kişilerce 

doldurulan belgeye ne ad verilir? 

A) Ruhsat 

B) Reçete 

C) Prospektüs 

D) Etiket 
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S43 - Bitki koruma ürünleri etiketin tanıtma bilgileri ve esasları hakkında aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Aktif madde miktarı, sıvı bitki koruma ürünü dışındakilerde ağırlık/hacim, sıvı bitki koruma 

ürünlerinde ise ağırlık/ağırlık olarak yazılır, bunun yanına yaygın adı ve kimyasal adı belirtilir. 

B) Yabancı ot ilaçlarında varsa eşdeğer asit yüzde oranı ile safener adı ve oranı belirtilir. 

C) Bitki koruma ürünü birden fazla aktif madde içeriyorsa, aktif maddelerin adları azalan oran 

sırasına göre yazılır. 

D) Bitki koruma ürününün ticari adı, aktif maddenin müşterek ismi ile aynı olamaz. 

 

S44 - Aşağıdakilerden hangisi Bitki Koruma Ürünü Kullanma bilgileri ve Esaslarına göre 

etiketine konulması zorunlu olan kullanma bilgilerinden değildir? 

A) Tavsiye edildiği bitki ya da zararlı organizma ve kulanım dozu 

B) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar. 

C) Bitki koruma ürününün kullanılmasıyla ilgili olarak etiketinde ürünün uygulamaya hazırlanması, 

uygulamadan iyi sonuç alınması için gerekli önlemler 

D) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari sürenin gün olarak 

 

S45 - Bitki koruma ürünleri etiket yönetmeliğindeki korunma bilgileri ve esaslarında yer 

alan, etikete konulması zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarılarından değildir? 

A) Sıcakkanlıların korunmasına ilişkin bilgiler 

B) Soğukkanlıların korunmasına ilişkin bilgiler 

C) Zehirlenme belirtileri 

D) İlk yardım önlemleri 

 

S46 - Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin telefon numarası kaçtır? 

A) 104 

B) 114 

C) 124 

D) 144 

 

S47 - Bitki Koruma Ürünü Reçetesi ile İlgili Hükümlerden hangisi doğrudur? 

A) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesine sahip olanlar hariç, bitki koruma ürünü bayilik belgesine 

sahip kişilere Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi verilmez. 

B) Sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere tütün teknoloji 

mühendisleri görevlendirilir. 

C) Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler bitki koruma 

ürünü reçetesi yazamazlar. 

D) Hepsi 

 

 

S48 - Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisine sahip olan kişilerin yetki ve 

sorumluluklarından hangisi yanlış ifade edilmiştir? 

A) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak bilgilendirme 

toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar. 

B) Reçete yazan yetkili kişiler ihbarı zorunlu olan zararlı organizmaları Bakanlığa bildirirler. 

C) Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisi alan kişiler sadece bulunduğu illerde reçete yazabilir. 

D) Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler, işi bırakmaları halinde veya adres 

değişikliği durumunda Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesini aldıkları Müdürlüğe 

otuz gün içerisinde bilgi verirler. 
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S49 - Yetkili bitki koruma ofisinin yetki ve sorumluluklarıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlış 

verilmiştir. 

A) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilerin alan ve/veya numune kontrollerini 

yaparak zararlı organizmaların teşhislerini yapabilir ve mücadele amaçlı öneride bulunabilirler. 

B) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilere gerekli kayıtları tutmak şartıyla 

reçete yazabilir, bitki koruma ürünü satabilir ve uygulama yapabilir. 

C) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yapmadığı diğer üreticilere de bitki koruma ürünü 

satabilir, reçete yazabilir fakat uygulama yapamaz. 

D) Yetkili bitki koruma ofisi, sözleşme yaptığı üreticilerle, herhangi bir nedenden dolayı sözleşmeyi 

iptal etmesi halinde on iş günü içerisinde il müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir. Yirmi beş 

üretici zorunluluğu dikkate alınarak sayı yetersizliği durumunda en geç altı ay içerisinde yeni 

üreticilerle sözleşme yapar 

 

S50 - Zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğe göre ; Aşağıdakilerden 

hangisi işletmecilerin ya da bayilerin sorumluluklarından birisi değildir? 

A) Yetkili servis iznine sahip olmadan zirai mücadele alet ve makinelerinin bakım ve onarımlarını 

yapamazlar. 

B) Bayilik İzin Belgesi olmayan kişi ve kuruluşlara, ticari amaçlı olarak zirai mücadele alet ve 

makinelerini satamazlar. 

C) Araştırma geliştirme veya numune imalatı dışında, Bakanlıkça ruhsatlandırılmayan veya sahte 

zirai mücadele alet ve makinelerini imal edemez, işyerlerinde bulunduramaz ve satamazlar. 

D) Bakanlıkça yeni bilgilerin verilmesi amacıyla düzenlenebilecek eğitim ve toplantılara katılmak, 

genelge ve bildirimlere uymakla yükümlü değildirler. 

 

S51 - Aşağıdakilerden hangisi turunçgillerde zararlı olan önemli akar türlerinden birisidir? 

A) Panonychus citri   B) Aculops lycopersici 

C) Tetranychus cinnabarinus  D) Cenopalpus pulcher 

 

S52 - Aşağıdakilerden hangisi akarlarda sindirim - boşaltım sistemi organlarından birisi 

değildir? 

A) Pharynx    B) Anüs 

C) Venticulus    D) Aedeagus 

 

S53 - Soğukkanlı canlılara ne ad verilir? 

A) Homotermal    B) Holotermal 

C) Heterotermal    D) Termofil 

 

S54 - Aynı türün karşı eşeyini çeken feromonlara ne ad verilir? 

A) Tür kokusu    B) Çekim kokusu 

C) Sex feromonu    D) Alarm feromonu 

 

S55 - Aşağıdakilerden hangisi mekanik savaş yöntemi açısından uygun bir eşleştirmedir? 

A) Çam kesetırtılı – Engelleme  B) Şeftali gövde kanlıbiti - Ezme 

C) Yeşilkurt - Körkoza imhası  D) İncir güvesi - Toplama 

 

S56 - Daha çok depolanmış ürünlerdeki böcekler için kullanılan savaş yöntemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıcak su    B) Kaynar su 

C) Şoklama    D) Yüksek sıcak hava 

 



BİTKİ KORUMA BAYİİ VE TOPTANCILIK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI (Ziraat Müh. Habip GÖKHAN) 

 

215 
 

S57 - Canlıları bulundukları ortamda etkileyen sıcaklık, nem, yağış, besin, doğal düşmanlar 

gibi canlı ve cansız faktörlerin her birine ne ad verilir? 

A) İklim faktörleri 

B) Çevresel faktörler 

C) Ekolojik faktörler 

D) Biyolojik faktörler 

 

S58 - Aşağıdakilerden hangisi entegre zararlı mücadele yönteminde geçerli değildir? 

A) İlk önce kimyasal savaş yöntemleri uygulanmalıdır. 

B) Gerekli kültürel önlemler uygulanmalıdır. 

C) Zararlı popülasyonun düşürülmesini sağlayan fiziksel savaşım yöntemleri uygulanmalıdır. 

D) Zararlı popülasyonun düşürülmesini sağlayan mekaniksel savaşım yöntemleri uygulanmalıdır. 

 

S59 - Aşağıdaki böcek takımlarından hangisi endüstride kullanılan renk, mumsu ve lak gibi 

maddeler salgılar? 

A) Kulağakaçanlar 

B) Değişik Kanatlılar 

C) Eş kanatlılar 

D) Yusufcuklar 

 

S60 - Bal arıları aşağıdaki ışıklardan hangisini algılayamaz? 

A) Sarı    B) Kırmızı 

C) Mavi    D) Mor-ötesi 

 

S61 - Domates ve biberde bakteriyel leke hastalığı etmeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Xanthomonas campestris pv.phaseoli 

B) Xanthomonas campestris pv. campestris 

C) Xanthomonas axonopodis pv. citri 

D) Xanthomonas campestris pv.vesicatoria 

 

S62 - Meyve ağaçlarında kök uru etmeni Rhizobium tumefaciens’ e karşı salgıladığı 

antibiyotiklerle antagonistik etki gösteren mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Agrobacterium radiobacter Strain K84 

B) Pseudomonas fluorescens Strain CHAO 

C) Gliocladium virens 

D) Bacillus spp. 

 

S63 - Aşağıdakilerden hangisi Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e karşı alınacak 

önlemlerden biridir? 

A) Tohumlara soğuk hava uygulaması 

B) Alet ve ekipmanların su ile yıkanması 

C) Sertifikalı ve temiz tohum kullanımı 

D) Kükürt ilaçlarla ilaçlama 

 

S64 - Tahıllar gibi geniş ekim alanına sahip bitkilerde görülen hastalıklarla mücadelede fazla 

iş gücü ve masraf gerektirmeyen en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kültürel önlemler 

B) Biyolojik mücadele 

C) Fiziksel mücadele 

D) Dayanıklı çeşit kullanımı 
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S65 - En fazla parazit bitki içeren bitki familyası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cuscutaceae    B) Scrophulariaceae 

C) Loranthaceae    D) Solanaceae 

 

S66 - Aşağıdakilerden hangisi ökse otunun botaniksel özelliklerinden biridir? 

A) Yapraklarının parçalı olması 

B) Yaprak saplarının uzun olması 

C) Yapraklarının morumsu renkte olması 

D) Dutumsu meyve yapısına sahip olması 

 

S67 - Aşağıdakilerden hangisi çökerten etmen türlerinden biri değildir? 

A) Pythium 

B) Phytophthora 

C) Monilia 

D) Rhizoctonia solani 

 

S68 - Sert çekirdekli meyvelerde zamk akıntısı oluşumunun görüldüğü toprak tipi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kireçli ve bazik karakterli topraklarda 

B) Kumlu ve geçirgen topraklarda 

C) Tuzlu topraklarda 

D) Organik maddece fakir topraklarda 

 

S69 - Aşağıdaki belirtilerden hangisi yüksek toprak tuzluluğu sonucu oluşmaz? 

A) Kloroz 

B) Çiçek dibi çürüklüğü 

C) Yaprak yanıklığı 

D) Cüceleşme 

 

S70 - Bitkilerin belirli hastalıklara hiç yakalanmamasına ne ad verilir? 

A) Bağışıklık 

B) Dayanıklılık 

C) Duyarlılık 

D) Tolerans 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 5 CEVAP ANAHTARI 

 

 

1.D 26.B 51.A 

2.B 27.C 52.D 

3.C 28.D 53.C 

4.C 29.D 54.C 

5.C 30.B 55.B 

6.B 31.D 56.D 

7.C 32.B 57.C 

8.B 33.C 58.A 

9.C 34.B 59.C 

10.D 35.A 60.B 

11.C 36.B 61.D 

12.D 37.B 62.A 

13.D 38.B 63.C 

14.C 39.D 64.D 

15.B 40.D 65.B 

16.C 41.B 66.B 

17.C 42.B 67.C 

18.B 43.A 68.A 

19.D 44.B 69.C 

20.B 45.B 70.C 

21.A 46.B  

22.D 47.D  

23.B 48.C  

24.C 49.C  

25.C 50.D  
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