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Bu çalıĢma, 2014-2015 yıllarında, Bingöl ili merkez ilçesindeki 4 adet elma bahçesinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma ile Bingöl ilinde elma içkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lep.: 

Tortricidae)]‟nun mücadelesinde bilinmesi gereken, ilk ergin çıkıĢ zamanı, ergin popülasyon geliĢimi, 

popülasyonun en yüksek olduğu dönemler, kelebeklerin doğada aktif olarak bulunduğu süre ve 

bulaĢıklık oranı gibi bazı kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Elma içkurdunun popülasyon 

dalgalanması eĢeysel çekici (Delta Tipi) feromon tuzaklarla takip edilmiĢtir. Bu amaçla ilk ergin 

kelebek yakalanıncaya kadar günlük sayımlar yapılmıĢ, daha sonra haftalık sayımlara geçilmiĢtir. 2014 

yılında toplam 173 adet (% 43.47), 2015 yılında ise 225 adet (% 56.53) elma içkurdu ergin kelebeği 

yakalanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, Elma içkurdunun ilk ergin çıkıĢı 2014 yılında 9 Haziran ve 2015 

yılında 3 Haziran tarihlerinde gerçekleĢmiĢtir.  Zararlı popülasyonunun oluĢturduğu tepe noktalarına 

göre elma içkurdunun her iki yılda da 3 döl verdiği tespit edilmiĢtir. Ergin kelebek popülasyonu yıl 

içerisinde Haziran, Temmuz Ağustos ve Eylül aylarında en yüksek yoğunluğa ulaĢmıĢ olup, her iki 

yılda da erginlerin tuzaklarda en son görülme zamanı eylül ayının ilk yarısında gerçekleĢmiĢtir. Bu 

sonuçlarla Bingöl Ģartlarında Elma içkurdu erginlerinin doğada en az 3.5 ay boyunca aktif olduğu 

saptanmıĢtır. 
 

Anahtar kelimeler: Cydia pomonella elma içkurdu, bulaĢıklık oranı, popülasyon dalgalanması, Bingöl 

 

Determination of Population Development and Damage Rate of Cydia pomonella (L.) 

(Lepidoptera: Tortricidae) in Apple Orchards of Bingöl Province 
 

This study was carried out in four apple orchard of Bingöl province (AĢağı Elmalı, Yukarı Elmalı, and 

Atçayırı villages) in 2014-2015. By this study for controlling Codling moth [Cydia pomonella (L.) 

(Lepidoptera: Tortricidae) some necessary biological parameters such as first adult flight, population 

development, the peak level of pest population, adult flight duration period in nature and infestation 

rate of pest were aimed to investigate. Population development of Codling moth was monitored by 

Delta type of sexual attractive pheromone traps. For determining first adult flight pheromone traps 

were controlled daily at the beginning of the season and then for determining infestation rate and 

population development studies carried out weekly. In 2014, 173 adults (43.47 %) were caught on 

pheromone traps, while in 2015, 225 adults (56.53 %) were caught. As a result, in 2014 first adult 

flight of Codling moth was recorded at 9
th
 June, while in 2015 it was recorded at 3

rd
 June. According 

to the peak level of pest population of both years in Bingöl province under natural climatic conditions 

Codling moth gives 3 generation. Population development of Codling moth was reached the highest 

density level in June, July, August and September months and the last monitoring time of adults on 

traps was recorded in the first half of September in both years. According to these results it is revealed 

that Codling moth adults are active in the nature at least for 3.5 months in Bingöl province. 
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