
AYÇİÇEĞİNDE BOZKURT 
(Agrotis ipsilon, A.segetum) 

 
Tanımı ve Yaşayışı : A. ipsilon erginleri 40-

47 mm., A. segetum erginleri ise 35-40 mm 

arası kanat açıklığına sahip siyahımsı vücut-

lu kelebeklerdir. 

  
 En belirgin özellikleri ön kanatlarında 

böbrek şeklindeki lekelerdir. A.ipsilonun ka-

natlarında böbrek şeklinde olan lekeler üze-

rinde siyah renkle üçgen şeklinde bir uzantı 

vardır.  

 Antenler erkeklerde çift taraflı tarak 

şeklinde, dişilerde ise iplik gibi düzdür. Yu-

murtalar 0,65 mm. Çapında üstten basık tire 

şeklindedir. İlk önce beyaz daha sonra siya-

hımsı kahverengi olurlar. Olgun larva 35-40 

mm. Boyunda, griden siyaha kadar değişir.  

 
 Pupa kırmızımsı kahverengi ve 16-20 

mm. Boydadır. Kışı pupa ve larva halinde top-

rakta veya bitki artıklarında geçirir. Nisan so-

nu veya Mayıs başında kelebek çıkışı başlar. 

 Kısa süre sonra bitkilerin yaprak , sapla-

rına ve toprağa teker teker veya gruplar ha-

linde yumurtalarını bırakır. Larvalar çıkışta 

parlak, tüysüz, esmer renktedir. Işıktan hoş-

lanmadıkları için gündüz toprakta bitki kökü-

ne yakın yerde kıvrık halde dururlar. Gecele-

yin bitkilerin yaprak, çiçek ve sürgünlerini 

yerler. 

 

Zarar Şekli : Bozkurt larvaları birinci ve ikinci 

dönemlerinde bitkilerin taze sürgün ve yap-

raklarını yemek suretiyle zarar yaparlar İleri 

dönemlerinde gündüz  toprak içerisinde ha-

reketsiz, kıvrık bir şekilde dinlenirken, gece 

toprak yüzeyine çıkarak genç bitkileri toprak 

yüzeyine yakın yerden kök boğazından kes-

mek veya kemirmek suretiyle zarar verir-
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ler.Böylece zarar gören bitkiler kıvrılır ve ku-

rurlar. Populasyonun yüksek olduğu yıllarda 

ekimin yenilenmesini gerektirecek kadar zarar 

verebilirler. Yurdumuzun Ayçiçeği ekilen her 

yerinde bozkurt zararlısını görmek mümkün-

dür. 

 Mücadelesi 

 Kültürel Önlemler: Sonbaharda tarlanın 

sürülerek kışın larvaların ölmesini sağlamak; 

İlkbaharda tarladaki yabancı otlarla mücadele 

ederek yumurta bırakılmasının önlenmesi.  

 İlaçlı Mücadele : Bir m2 alanda 1-3 ara-

sında bozkurt larvası bulunursa ilaçlama yapı-

lır. İlaç şöyle hazırlanır. 10 kg. kepeğe yarım 

kilo toz şeker ve önerilen dozda ilaç kuru kuru-

ya karıştırılır. Daha sonra 5 litre su ile karıştırı-

larak bir hamur halini alması sağlanır. Hazır-

lanan yem akşam üzeri eşit bir şekilde tarlaya 

ayçiçeklerinin dibine verilir. 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı            
Şube Müdürlüğü 

No: B/19 
2018 


