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FINDIK KURDU

VE MÜCADELESİ

FINDIK KURDU

VE MÜCADELESİ


BİR BÖLGEDE,

BİR HAFTA İÇİNDE VE
BİR DEFADA

İLAÇLAMAYI BİTİRİNİZ...

 Fındık kurduna karşı etkili ve eko-
nomik bir mücadele için; Uygun zaman-
da, uygun dozda,  uygun havada,

BİR BÖLGEDE BİR HAFTA İÇİNDE BİR 
DEFADA

ilaçlama bitirilmelidir.

Fındık kurdundan zarar görmüş meyveler

KULLANILAN İLAÇLAR

Spinosad 480 g/lt SC

Methiocarb % 50 WP

L. Cyhalothrin + Thiamethoxam

  106 + 141 gr/lt SC

Deltamethrin 20 g/lt+Thiacloprid

  150 gr/lt OP

Etkili Maddesi
15 ml

100 gr

10 ml

25 ml

Dönüme Dozu    



FINDIK KURDU

 Fındığın ana zararlısı olan fın-
dık kurdu, 6-7 mm boyunda kül renkli 
bir böcektir. Bu zararlıya karşı etkin bir 
mücadele yapılmadığı takdirde, önemli 
derecede ürün kaybına neden olmak-
tadır. Bir çift fındık kurdu ergini (dişi ve 
erkek); Beslenmek ve yumurta koymak 
suretiyle 200 adet fındık meyvesine  za-
rar verir.
 Fındık kurdu mücadelesinde 
amaç; Meyveleri bu zararlıdan korumak-
tır. Bunun için ergin böcekler ekonomik 
zarar yapmaya başladıkları dönemde 
bahçeyi ilaçlı bulundurmak gerekir.

 İlaçlamaya başlamadan önce 
bahçede fındık kurdu sayımı yapılmalı-
dır. Bunun için akşam veya sabahın ala-
cakaranlığında beyaz bir çarşaf alınıp iki 
kişi ile birlikte bahçeye gidilir. Bahçede 
gelişi güzel en az 10 ocak seçilir. Seçilen 
ocak dalları çarşafın üzerine sertçe sil-
kelenir. Ortalama olarak 10 ocakta 2’den 
fazla fındık kurdu ergini tespit edilirse 
ilaçlama yapılır. Aksi takdirde ilaçlama 
yapılmamalıdır.

 Sulu ilaçlar, sırt körüğü (pülve-
rizatör) ile atılacaksa; Bir körük dolusu 
suya dönüme tavsiye edilen dozun ya-
rısı kadar ilaç konulup, normal büyük-
lükte 25 ocaklık yer; şayet sırt motoru 
(atomizör) ile ilaçlama yapılacaksa bir 
depo dolusu suya dönüme tavsiye edi-
len ilacın tamamı konulup, 50 ocaklık 
yer  (1 dönüm) ilaçlanmalıdır.

 İlaçlama esnasında herhangi bir 
şey yenilip, içilmemelidir. Kötü hava 
şartlarında (yağmur, rüzgar v.s.) ilaçla-
ma yapılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 
8 saat içinde yağmur yağarsa ilaçlama 
tekrarlanmalıdır. İlaçlama yapılan bah-
çede en az 10 gün süreyle hayvan otla-
tılmamalıdır.

 Mücadele zamanı; İl ve İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince 
ilan edilmekte olup, yine de bu ilan du-
yulmadığı takdirde; Bahçede hakim 
çeşitlerin yarıdan fazlasında; Mey-
ve mercimek büyüklüğüne gelince 
mücadeleye başlanmalıdır. 

Mercimek iriliğine ulaşmış meyveler

Fındık kurdunun pupa dönemi

Fındık kurdu larvası


