
ARMUT PSİLLİDİ 
(Cacopsylla  pyri.L.) 

Armut yaprak pirelerinin erginlerinin 

farklı iki formu vardır. Kış formu daha büyük ve 

koyu renkli, yaz formu kış formuna nazaran da-

ha küçük ve açık renklidir. 

Yaklaşık 1-2 mm boyundadır. Bileşik 

gözler koyu kahverengi, nokta gözler ise kırmızı 

renktedir. Kanatlar, saydam olup dinlenme ha-

linde vücut üzerinde çatı şeklinde katlanır. 

 Yumurtalar oval şekilli arka kısmı yuvar-

lak, ön kısmı sivridir. Yumurtalar ilk konulduğun-

da açık sarı renkli daha sonra portakal sarısı 

hatta kırmızımtırak kahverengi olurlar.        

 
 Nimfler (yavrular) önce soluk sarı olur ge-

liştikçe türe özgü renk farklılaşması olur. Armut 

yaprak pireleri kışı ergin halde ağaçların tomur-

cuk veya sürgünleri arasında, kabuk çatlakları 

arası veya yere dökülmüş yaprakların altında giz-

lenerek geçirirler. 

    
Armut yaprak pirelerinin nimf ve erginleri, 

armut ağaçlarında doğrudan ve dolaylı olmak 

üzere iki şekilde zarar yapar. Zarar özellikle 

nimfler tarafından ağaçların çiçek, yaprak ve to-

murcuklarının sokulup emilmesi suretiyle meyda-

na gelir. 

 
Emgi sonunda zarar gören kısımlarda klo-

rofil parçalanması ile renk değişimleri, lekeler 

meydana gelir. Zamanla bazı organlar kurur, 

çiçekler ise meyve bağlamaz. Kurumalar netice-

sinde çiçek yaprak ve meyve dökümleri olur. 

Esas zarar dolaylı olarak meydana gelir. Nimfler 

beslenirken çok miktarda balımsı madde salgı-

larlar. Populasyon fazla olduğu taktirde salgıla-

nan balımsı maddeler sıvı halinde yaprak sürgün 

ve meyvelerin üzerini örter. Bu kısımlardan aşa-

ğılara toprağa akar. Bu maddeler üzerinde sap-

rofit mantarlar gelişir ve tüm ağaç siyahımsı bir 
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görünüş alır. Böyle ağaçlarda yapraklar vaktinden 

önce dökülür, tomurcuk açılmaz, bulaşık meyveler 

pazar değerini kaybeder. 

 Alınması Gereken Önlemler: 

*Armut bahçelerinde sebze, bostan gibi ara ziraat 

yapılmamalı, 

* Dayanıklı çeşitler yetiştirilmeli, 

* Budama ve gübrelemeye özen göstermeli, 

* Fazla sulamadan kaçınılmalı. 

 İlaçlı Mücadele Zamanı : 

* Armut psillidi, yaz sıcaklarında aşırı faaliyet gös-

teremediğinden Nisan ayı başında yapacağınız 

kontrollerde sürgünlerin % 15’inde bulaşma olmuş 

ise (yumurtaların tamamı açıldığı zaman) yapılma-

lıdır. 

* İlaçlama, zararlının balımsı madde akıntısının 

başlamadığı zamanda yapılmalıdır.  Akıntının gö-

rülmesi ve giderek artması halinde ilaçlama için 

geç kalınmış olup, yapılacak ilaçlamanın etkisi çok 

düşük olur.  
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