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DOĞAL DENGE

Doğada tüm organizmalar 
birbirleriyle bir ilişki içinde yaşar. 

Bu özellikle bir beslenme ilişkisidir
ve çok sayıda halkalardan 
meydana gelmiş bir zincire 

benzetilebilir.





Bu örnekte de görüldüğü gibi, doğadaki 

organizmaların yararlı ve zararlı sıfatı 

alışında, onların insanlarla olan ilişkisi rol 

oynamaktadır.

Buna göre doğadaki zararlı ve yararlı 

organizmalar bir arada bulunurlar ve bu 

sisteme DOĞAL DENGE denir.



Doğal denge nasıl bozulur ?

Doğal afetler

İnsan

- Kültür şeklinin değiştirilmesi

- Ormanların azalması

- Çayır meraların, sulak alanların azalması

- Çevre kirliliği

- Yanlış mücadele uygulamaları



Bir örnek,

ppm milyonda kısım, yani 1 mlg’ın 

milyonda biri

Kalıntı (rezüdi) miktarları ppm ile ölçülür







1 ppm

1 adet sivri sinekte uçakla ilaçlama 

sonucu kalan saf zehirli madde





Kalıntı

200 ppm

1 kurbağa yavrusu (kocabaş) kuyruğunu 

bırakıncaya kadar ortalama 200 adet sivri 

sinek ya da sivrisinek larvası yer.

1 x 200 = 200 ppm





Kalıntı

180000 ppm

Bir küçük balık yaklaşık 300 günlük ömrü 

boyunca her gün ortalama  3-5 adet 

kurbağa yavrusu yiyebilir.

300 x 200 = 180000 ppm3 x





Kalıntı

630.000.000 ppm

Bir büyük balık yaklaşık 700 günlük ömrü 

boyunca her gün ortalama  3-7(ort.5) adet 

küçük balık yiyebilir.

700 x 180000 =

630000000 ppm

5 x











Kalıntı

1.965.600.000.000 ppm

Bir kişi haftada 1 gün balık yiyorsa, yılda 

52 haftadan 60 yıllık ömründe 3120 defa 

balık yiyor demektir.

3120 x 630.000.000 =

1965600000000ppm



Yani,

1.959 gr saf zehir vücudumuza 

girmiş durumdadır.

Afiyet olsun



Biz bu olgunun neresindeyiz,

Dünyada ormanlarını en hızlı tüketen 
ülkeler arasındayız,

Isınma ihtiyacımızın %80 lik bölümünde 
ormanlarımızı ve yer altı kaynaklarımızı 
hızla tüketiyoruz,

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasında verimli tarım arazileri, önemli 
biyoçeşitlilik merkezleri üzerinde yerleşim 
yerleri açan tek ülkeyiz,



Avrupa ülkeleri arasında nükleer enerji 
kullanmayan tek ülkeyiz.

Dünyada tuz gölü gibi bir iç göle 30 yıl 
boyunca kanalizasyon veren tek ülkeyiz.

Dünyada insan sağlığına çok zararlı 
olduğu için yasaklanan maddeleri 10 yıl 
bazen 20 yıl sonra yasaklayan ancak 
bunun da kullanılmasını engellemek için 
hiçbir şey yapmayan tek ülkeyiz.



Binlerce ziraat mühendisi varken,

Bilinçsizce yapılan ilaçlama ve gübreleme 

uygulamalarıyla topraklarının çok büyük 

bir kısmı zehirlenen, yer altı sularında 

kimyasal kirliliğin had safaya ulaştığı,

2000 yıldır tarım yapılan Harran Ovası gibi 

bir ovayı, bilinçsiz sulama ve gübreleme 

yaparak, 15 sene gibi bir sürede çorak 

hale getiren belki de tek ülkeyiz.



En son rakamlara göre nüfusunun yaklaşık 

% 45’i sadece tarımla uğraşırken kendi 

kendine yetemeyen nadir ülkeler 

arasındayız.

Gübreyi, mazotu, tarım ilacını,tohumu yurt 

dışındaki emsallerimizden yaklaşık 3-10 

kat pahalı olarak çiftçimize verirken, 

çiftçinin alın teri ile ürettiği ürünü dışarıdaki 

fiyatlarının dörtte birine alan tek ülkeyiz.



Çiftçimizin tamamen kendi düşünceleri 
doğrultusunda,

İstediği kadar gübre alabildiği,

İstediği kadar tarım ilacı satın alabildiği ve 
tamamen kendi tecrübelerine göre dozunu 
ayarlayıp istediği sıklıkta kullanabildiği,

O yıl için istediği ürünü ekebildiği,

Elde ettiği ürünü yurt içinde istediği yere 
satabildiği,

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki tek ülkeyiz.



Ziraat mühendisleri olarak 

nerede olmayız ?

Bitki koruma dersinde sizlere vermeyi 

amaçladığımız felsefe, bu sorunun  

cevabının bir bölümüdür. 
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Bitki Koruma Ana Bilim Dalı

Entomoloji

-Bitki ve hayvan zararlısı arthropodlar

-Nematodlar

Fitopatoloji

-Funguslar

-Bakteriler

-Virus ve viroidler

Herboloji

Yabancı otlar



Zararlı

Doğal denge içinde faaliyet gösterirken, 

çeşitli etkenler sebebiyle, insanlar, 

hayvanlar, ormanlar, park süs bitkileri ve 

diğer kültür bitkilerinde ekonomik anlamda 

kayıplara yol açan canlılardır.

Bitki Koruma’da zararlıdan kasıt entomoloji 

bilim dalının kapsamındaki canlılardır.



Bunlar

4 ana Phylum (Şube) ‘da toplanabilir

Cordata (Omurgalılar)

Mollusca(Yumuşakçalar)

Nematoda (Nematodlar)

Arthropoda (Eklem bacaklılar)



Phylum Cordota

Class (sınıf) MAMMALİA

Ordo (takım) Rodentia (Kemirgenler)

Fam: Sciuridae (Sincaplar)

Sciurus vulgaris L. (Ağaç sincabı)                          Citellus spp.  ( Tarla sincabı)



Class (sınıf) MAMMALİA

Ordo (takım) Rodentia

Fam: Microtidae (Tarla fareleri)

Microtus spp.



Class (sınıf) MAMMALİA

Ordo (takım) Rodentia

Fam: Muridae (Fare ve sıçanlar)

Rattus rattus L. ( Karakeme)

Mus musculus L. ( Fındık faresi)



Class (sınıf) MAMMALİA

Ordo (takım) Rodentia

Fam: Spalacidae (Kör fareler)

Spalax spp. (Kör fare)



Class (sınıf) MAMMALİA

Ordo (takım) Rodentia

Fam: Leporidae (Tavşanlar)

Lepus europaeus L.



Class (sınıf) MAMMALİA

Ordo (takım) Artiodactyla (Çift tırnaklılar)

Fam: Suidae (Domuzlar)

Sus scrofa L. (Yaban domuzu)



Class (sınıf) AVES (Kuşlar)

Fam: Corvidae (Kargalar), Sturnidae (Sığırcıklar),

Fringilidae (Serçeler)

Kuzgun, saksağan, sığırcık, serçe



Phylum Mollusca 
(Yumuşakçalar)

Class (sınıf) Gastropoda (Karındanbacaklılar)

Fam: Helicidae (Salyangozlar)

Fam: Limacidae (Sümüklü böcekler)

Helix aspersa Müller Agriolimax spp.

http://cerberus.elte.hu/taxonomia/csiga/Agriolimax.jpg
http://cerberus.elte.hu/taxonomia/csiga/Agriolimax.jpg


Phylum Nematoda



Phylum Arthropoda

Subphylum Chelicerata

 Class Arachnida

Subphylum Atelocerata

 Class Diplopoda

 Class Chilopoda

 Class Pauropoda

 Class Hexapoda



Subphylum Celicerata

Class Arachnida

Order Araneae (Örümcekler)

-Vücutları cephalothorax ve abdomenden oluşur

-Cephalothoraxtan 4 çift bacak çıkar

- Ağızda 1 çift celicer ve 1 çift pedipalp vardır

-Antenleri yoktur







Subphylum Celicerata

Class Arachnida

Order Scorpiones (Akrepler)







Subphylum Celicerata

Class Arachnida

Order Acarina (Akarlar)

Familya: Eriophidae

-Vücutları sınıf özelliği olarak

cephalothorax+abdomen’den oluşmuştur

-Cephalothorax tan sadece bu familyada

2 çift bacak çıkar

- Abdomen çok sayıda halkadan

oluşmuştur

-Abdomen sonunda akarın beslendiği

yüzeye tutunmasını sağlayan çıkıntılar

vardır.





Eriophyes vitis (Bağ uyuzu)



Phytoptus avellanae (Fındık kozalak akarı)



Subphylum Celicerata

Class Arachnida

Order Acarina (Akarlar)

Familya: Tetranychidae (kırmızı örümcekler)

-Vücudları 

cephalothorax+abdomen’den 

oluşur

-Cephalothoraxtan 4 çift bacak 

çıkar

-Ağız yapıları sokucu-emicidir

-Çok önemli tarımsal zararlılardır



Tetranychus 

urticae Koch

İki noktalı kırmızı 

örümcek



Tetranychus cinnabarinus (Boisd)

Pamuk kırmızı örümceği



Subphylum Atelocerata

Class Diplopoda (kırkayaklar)



-Vücut baş ve gövdeden oluşur

-Her bir vücut segmentinden 2 çift bacak çıkar





Subphylum Atelocerata

Class Chilopoda (Çıyanlar)

-Vücud baş ve 

gövdeden 

oluşur

-Her bir vücut 

segmentinden

1 çift bacak

çıkar

- Abdomende 

1 çift cerci 

vardır





Subphylum Atelocerata

Class Hexapoda (Böcekler)



A- Baş 

B- Thorax 

C- Abdomen 

1. anten  

2. ocelli (lower) (basit 

göz) 

3. ocelli (upper)  

4. bileşik göz 

5. beyin (cerebral ganglia)  

6. prothorax  

7. dorsal artery  

8. tracheal tubes (trunk 

with spiracle)  

9. mesothorax  

10. metathorax  

11. 1.çift kanat  

12. 2.çift kanat  

13. mid-gut (stomach)  

14. kalp 

15. ovary 

(Yumurtalık) 

 

 

 

 

 

 

16. sindirim sistemi 

(intestine, rectum & 

anus)  

17. anus  

18. vagina  

19. sinir kordonu 

(abdominal ganglia)  

20. Malpighian tüpleri 

21. pillow  

22. claws  

23. tarsus  

24. tibia  

25. femur  

26. trochanter  

27. ön sindirim sistemi 

(crop, gizzard)  

28. thoracic ganglion  

29. coxa  

30. sagı guddesi  

31. subesophageal 

ganglion  

32. ağız parçaları  





BÖCEK VÜCUDU

Stigmalar



Epikutikula

Exokutikula

Endokutikula

Deri salgı hücresi

Deri salgı kanalı açıklığı

Kutikula

Böcek vücut duvarı

Exoskeleton









mandibula

anten

Bileşik göz





















Baş tipleri

















a) İp tipi anten (Filiform)

b) İnci tipi anten (Moniliform)

c) Topuzlu anten (Clubbed )

d) Testere dişli anten (Serrate)

e) Taraklı anten (Pectinate)

f) Taraklı anten

g) Dirsekli anten (Geniculate)

h) Tüy tipi anten (Plumose)

i) Aristalı anten (Aristate)



















MANDİBULA























KAZICI BACAK

Gryllotalpa gryllotalpa (dana burnu)



YAKALAYICI BACAK

Mantis sp. (Peygamber devesi)







KOŞUCU BACAK

Blatta orientalis (Hamam Böceği)



TOLAYICI BACAK

Bombus spp.





SIÇRAYICI BACAK

Schistocerca gregaria (Çöl çekiresi)





YÜZÜCÜ BACAK

Notonecta unifasciata





















ABDOMEN



ABDOMEN ÇIKINTILARI


