
BAĞ MAYMUNCUKLARI VE ASMA HORTUMLUBÖCEĞĠ 

(Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. Sulcatus, O. Anatolicus, O. Ligustici, O. turca, O. Aurifer, O. Carceli, 

O. rugosostriatus, Megamecus shevketi,  M. albomarginatus) 

 

 
Silikonize elyafa yakalanan 

Maymuncuk ergini 

   
Silikonize elyafın bağlanması 

Tanımı ve YaĢayıĢı: 
● Genel olarak siyah ve koyu kahve renkli, türlere göre değiĢmekte 

olup, 5-15 mm boyundadırlar. Ağız parçaları kısa ve geniĢ, hortum 

Ģeklinde olup uçları ikiye ayrılmıĢ gibi göründüğünden üçgene benzer. 

Rahatsız edildiklerinde kendilerini sırt üstü yere atıp hareketsiz durarak 

ölü taklidi yaptıklarından “Maymuncuk” adını almıĢlardır. 

Ġlkbaharda gözler uyanmaya baĢlarken asmalara tırmanarak zarara 

baĢlar. Gündüzleri asmaların dibinde, toprakta, yarık ve çatlaklarda, 

kabuk altlarında gizlenip, geceleri faaliyete geçerler.  

Zarar ġekli: 

● Erginler ilkbaharda bağlarda kabarmakta olan gözleri, aĢı gözlerini, 

filizleri daha sonraları yaprakları yemek suretiyle zarar meydana getirir. 

Maymuncukların zararına uğrayan bir bağ uzaktan bakıldığında, don 

vurmuĢ gibi görünür. Yapraklardaki zararı, kenarlarını yarım yuvarlak, 

damar aralarını sadece yaprak damarları kalacak Ģekilde yemek suretiyle 

olur. Yaprak tipik bir dantel görünümü alır. Larvalar asmaların kökleri 

ile beslenirler. Yoğun larva hücumuna uğrayan asmalar cılız kalıp 

verimden düĢebilir. Özellikle yeni kurulmuĢ bağlardaki zararı 

önemlidir. 

 

 

 

Zararlı olduğu bitkiler: 

● Asmadan baĢka birçok kültür bitkisinde, sebze, meyve, zeytin, kuĢburnu, Ģeker pancarında vs. zararlıdırlar. 

O. sulcatus zeytinde, O. anatolicus kayısı ve viĢnede, O. turca erik ve elmada da tespit edilmiĢtir. 

Mücadele Yöntemleri: 

Kültürel Önlemler: 

● Bağın içinde ve çevresinde zararlının kıĢlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, bağ yabancı otlu 

bırakılmamalıdır. 

Mekanik Mücadele: 

● Asma gövdelerine yapılacak silikonize elyaf uygulaması, bağlarda kıĢ budaması sırasında, henüz gözler 

uyanmadan ve zararlı ergin çıkıĢı gerçekleĢmeden yapılmalıdır. Bağ maymuncuğu ile bulaĢık olduğu bilinen 

bağlarda budama sırasında asmanın kavlamıĢ kabukları sıyrıldıktan sonra her omcaya ve her terbiye direğine, 

yerden 50-60 cm yüksekliğe silikonize elyaf bağlanmalıdır. Silikonize elyafın, çepeçevre yaklaĢık 20 cm 

geniĢlikte parçalar halinde ortasından iple asma gövdesine bir kez bağlanması yeterlidir. 

Kimyasal Mücadele: 

● Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine baĢvurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 


