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örterler. Tomurcuklarla beslenirler yılda3-4 
döl verirler.
Zarar Şekli
Zeytinde pamuklu bitlerin larvaları zeytin 
somaklarında tomurcuk sapları ve sürgün 
uçlarında bitkinin öz suyunu emerek, 
ağaçların ve sürgünlerin zayı�amasına, 
çiçek ve çiçek tomurcuklarının  dökülmes-
ine neden olarak zararlı olurlar. 

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Ağaçlar daima sağlıklı tutulmalı, bol güneş 
almasına ve havalanmasına dikkat 
edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Aynı dönemde zararlı olan Zeytin güvesi 
çiçek nesline karşı bir ilaçlama yapılmışsa, 
bu zararlıyı hede�eyen ayrı bir ilaçlamaya 
gerek yoktur. Zeytin güvesine karşı ilaçla-
ma yapılmayan bahçelerde ise, ağaçların 
sadece yoğun zarar görmüş somakları 
ilaçlanmalıdır. İlaçlamanın mutlaka gerekli 
olması halinde, Zeytin pamuklu bitinin en 
uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında 
ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün 
sonra başlamak üzere çiçeklenme zararına 
kadar olan dönemdir.

Kimyasal Mücadelede kullanılan İlaçlar
T.C. Kimyasal ve biyoteknik mücadele için 
Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsat-
landırılmış bitki koruma ürünleri https://b-
ku.tarim.gov.tr/ Arama/Index web sayfasın-
da güncel olarak yayımlanmaktadır.
Kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin 
kullanım zamanı, şekli ve dozları hakkında  
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve 
reçete yazma yetkisi bulunan Ziraat 
Mühendislerinden yardım isteyiniz.
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ZEYTİN PAMUKLU BİTKİLERİ



Zeytin Pamuklu Bitleri
Euphyllura spp.
Tanımı
Ülkemizde zeytinlerde zararlı olduğu
tespit edilen Euphyllura phillyreae Foerster, E.olivina 
Costa ve E.straminea Loginova türleri tespit edilm-
iştir.
Ergin pamuklu bitin boyu 2-3 mm kadardır. Vücudu 
küçük bir ağustos böceğini andırır. Erginlerde baş 
büyükçedir. Gözleri kırmızı, hortumu gelişmiştir. 
Kanatları kirli sarı, karın ise yeşil renklidir. Genç larva-
lar genel olarak sarı ve açık yeşildir.yumurta bırakma-
ya yarayan ovipozitörleri (yumurta koyma borusu) 
vardır.

 

çıkan başlamaktadır. Yumurtadan çıkan larvalar 3-5’li 
kümeler halinde tomurcuklarla beslenmekte ve 
vücutlarının arkasından çıkardıkları tatlımsı mumulu 
bir madde ile (pamuk gibi) vücutlarını örterler. Larva-
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gelecek yılın nisan ayına kadar yumurta bırakmadan 
zeytin dalları arasında görülür. Zararlı yılda 1 döl verir. 

Zeytin pamuklu bitinin nim�erinin meydana getirdiği 
pamuk yığını görüntüsü
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çıkardıkları tatlımsı bir madde ile (pamuk gibi) vücut-
larını 
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E. phillyreae:
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