
SİVRİSİNEK BİYOLOJİSİ 
ve 

MÜCADELE YÖNTEMLERİ               



SİVRİSİNEKLER

 Dipteria familyası

 Ortalama ömür 2-3 ay , kışı geçirenler de sözkonusudur.

 Erkekler bitki özsuları , dişiler kan emerek beslenirler.



 Sokucu emici ağız tipine sahiptirler.  Bileşik göz mevcuttur.

SİVRİSİNEKLER



ÖNEMLİ TÜRLERİ

Anopheles Spp.

Culex Spp.Aedes Spp.

Dünyada yaklaşık olarak 3 bin sivrisinek çeşidi vardır.

Bütün sivrisineklerin ortak bir ihtiyacı bulunur: 
Yaşam çemberlerini tamamlamak için 

SUYA ihtiyaç duyarlar.



Anopheles spp.
- Anopheles spp:

Çoğunlukla kırsal kesim,su yüzeyine tek yumurta.

Temiz suları tercih ederler.



Culex spp.
- Culex spp:

İnsan çevresi, durgun suda (kirli ve temiz),

yumurtalar grup halinde su yüzeyine bırakılır.



Aedes spp.
- Aedes spp:

Kırsal bölgelerde ve insan çevresinde,  

su baskınına müsait ıslak veya nemli topraklarda tekli yumurtlama …



YAŞAM ÇEMBERİ

Larva evresinde 3 gömlek 
değişimi gerçekleşir…



Yumurta Evresi

 Türlere göre yumurta bırakma şekli    ve yerleri değişiklik gösterir.

 Yumurtadan çıkış sıcaklığa bağlı olmak üzere 1-5 günde 
tamamlanır.

AedesAnopheles Culex



Larva Evresi

 Larva dönemi 4 evreden ibarettir.

 Bu dönemde larva 3 gömlek değişimi gerçekleştirir.

 Larva döneminin tamamlanması su sıcaklığına bağımlılık gösterir.

Su Sıcaklığı;

10C..........30-40 gün
15C..........26 gün
20C..........18 gün
25C..........14 gün
30C..........11 gün
35C..........7 gün içinde

LARVA dönemini tamamlarlar.



Larva Evresi

 Larvaların su yüzeyine tutunmaları türlere göre değişir.

Aedes AnophelesCulex



Pupa Evresi

 Pupa bir başkalaşım evresidir yani bir ara formdur.

 Bu evrede kesinlikle beslenme olmaz.

Su Sıcaklığı; 

15C..........4-5 gün
20C..........2,5 gün
25C..........>1,5 gün içerisinde

PUPA dönemini tamamlar.



Adult (uçkun) Evresi

 Çıkıştan sonra 30 dakika dinlenme süresi

 İlk 12 saat bitki özsuları ile beslenme

 Daha sonra erkekler clusper vasıtasıyla dişiye tutunup 
çiftleşme

Clusper



Adult (uçkun) Evresi

 Yumurtaların gelişmesi için mutlaka kan emmek zorundadırlar.

 2-3 gün içinde de yumurtlama gerçekleşir.

 Çok soğuklarda vücut yağlanarak kışlamaya geçerler.



Kan emme faaliyeti

 Yalnızca dişiler kan emer.

 0.5 mikronluk bir hortuma sahiptirler.

 Kan emme faaliyeti sırasında salgıladıkları 
sıvı ile kanın pıhtılaşmasını önler ancak 
daha sonra kaşıntıya sebep olurlar.

 Çeşitli hastalık organizmalarına vektörlük
ederler.



TAŞIDIĞI HASTALIKLAR

Filariya

Sıtma

Humma 

Batı Nil Virüsü

Fil Hastalığı (Filariya)

Sıtma (Malaria)

Humma



Hastalıklar 
Dünya Sağlık Örgütü'nün 

verilerine göre dünyada her yıl, 1 
milyonu 5 yaşın altında çocuk 
olmak üzere, yaklaşık üç milyon 
kişi sıtmadan ölüyor. 
Her yıl 300-500 milyon kişinin 
sıtmaya yakalandığını söyleyen 
yetkililer, Türkiye'nin de sıtma 
hastalığının en sık görülen ülkeler 
arasında yer aldığını 
vurguluyorlar. 
2000 yılında ülkemizde 12 bin 
vaka ,2003 yılında ise 9 bin 222 
vaka tespit edilmiştir.

Filariya Enfeksiyonu (Fil 
hastalığı) Sağlık Bakanlığı 
(2000 yılı) verilerine göre 
886 vaka tespit edilmiş ve 
bunun 6 ’ sı ölümle 
sonuçlanmıştır.



Üreme (Biyotik) Potansiyeli

Nesiller Birey sayısı Ölüm oranı Yaşayan erkekler Isıran dişiler

kıştan kalan dişi 1 = = 1

1° gen. 200 100 50                                   50 

2° gen. 10.000 5.000 2.500                              2.500

3° gen. 500.000  250.000 125.000 125.000

4° gen. 25.000.000                          12.500.000 6.500.000                       6.500.000

5° gen. 1.300.000.000                    650.000.000                325.000.000                   32.5.000.000

6° gen. 65.000.000.000                   32.500.000.000            16.250.000.000 16.250.000.000

Nesiller  arasında 15-21 günlük bir ara tahmin edilmiştir.(25 C’de)



Mücadele yöntemleri

1. Kültürel Mücadele

2. Fiziksel Mücadele

3. Biyolojik Mücadele

4. Kimyasal Mücadele



Kültürel Mücadele

 Eğitim ve bilinçlendirmeyi amaçlar.

 Bu çerçevede hazırlanacak broşürler 

ve düzenlenecek  eğitim seminerleri 

önem arzeder.

 Gerek halkın gerekse uygulayıcıların 

konuya hakim olmaları başarı için 

mutlak gereksinimdir.



Fiziksel Mücadele

 Bütün üreme alanlarının 

yokedilmesi mümkün olmayabilir.

 Doğal hayat ve biyolojik denge 

hiçbir zaman gözardı

edilmemelidir.



Biyolojik Mücadele

 Vektörlere karşı avcı,patojen,parazit veya başka 
organizmalardan alınan toksinlerle yapılan mücadele şeklidir.

 Doğada her canlının olduğu gibi sivrisineklerin de birçok 
predatörü sözkonusudur.



Kimyasal  Mücadele

KİMYASAL 
MÜCADELE

Larva Mücadelesi Uçkun Mücadelesi



Larva Mücadelesi

 Sivrisinek mücadelesinin temeli larvasidal uygulamalara bağlıdır. 

Hava sıcaklığı 15˚C’nin altına düşmediği her dönem yapılmalı. 

(Her mevsim mücadele gerekebilir.)

Üreme alanlarını bulup, bölge keşfinin eksiksiz yapılması gerekir.

 Keşif sonrası oluşan bilgileri içeren harita hazırlanmalı.Fiziksel olarak yok edilemeyen alanlara 

larvasit uygulanmalıdır.



Larva Mücadelesi

Sivrisinek kontrolünde 

larva mücadelesi problemi 

%70-80 
oranında çözmektedir.

Toksikolojik olarak ;
güvenli ürünler kullanılmalı
Lc50 değeri yüksek olmalıdır.

Geniş saha deneyleri ile

etkinliğini ispatlanmış larvasit seçilmeli.

 Referans WHOPES / EPA olmalıdır.



Larva Kontrolünün Avantajları

 Hedef organizmaların ( larvalar ) etkili ve geniş kontrolü.

 Uygulamaların etkisini kontrol edebilme imkanı. 

 Mümkün olan minimum alana müdahale.

 Seçici ürünler kullanma imkanı








Üreme alanı

• •

•
•

Rüzgar yönü

•

Uçkun
dağılımı

Uçkun
dağılım bölgesi

Larva Kontrol Mantığı



Larva Kontrol Mantığı

a

16 ha

400 m

100 m²

90°

100 m² 16 ha 

0.25 g 1 g – 2.5  g

0.25 g 1.6 kg – 4 kg

Alan

Ürün/100 m² 

Adultisit
Residüel uygulama

deltamethrin 

Du-Dim WP 25
(ai) 

Ürünler

Uygulanan ürün

100 m² jit alanında yapılmayan larva mücadelesi 
16 ha ’da uçkun mücadelesi gerektirmektedir.



Uçkun  Mücadelesi

 Uçkun popülasyonunun yükseldiği 
durumlarda lokal alanlarda alan 
spreylemesi yapılmalıdır. 

 Bununla birlikte problem kaynağını bularak 
, larvasidal uygulamaya geçilmelidir. 
Böylece probleme gerçek çözüm sağlanmış 
olur.



Uçkun  Mücadelesi

Doğru  Y erlerde,

Doğru  Ü rünlerle,

Doğru  Z amanlarda,

Uygun araç hızıyla ve doğru kalibrasyon ile yapılmalıdır    

Başarıyı pekiştirmek için dinlenme alanlarının doğru tespiti ve 
seçilmiş ürünler kullanılması şarttır.



Mücadele zamanları

SİVRİSİNEK MÜCADELE ZAMANLARI

 Uçkun Mücadelesi  ; 

Akşam 19:00-22:00

Sabah  05:00-07:00 saatleri arasıdır.

 Larva mücadelesi;

Günboyu uygulanabilir.



ULV(Ultra Low Volume)

 Elde edilen konsantrasyonun 25–30 mikron 
büyüklüğündeki damlacıklar halinde düşük bir 
hacme uygulanmasıdır.

 Seyreltici olarak genellikle su kullanılır. 

 WHO önerisi ULV’ de Hektara 0,5 litre 
konsantrasyon



TF(Thermal Fogging)

 Thermal fog: Petrol türevleri ile insektisit
karışımından elde edilen konsantrasyonun 
dumanlama şeklinde geniş bir hacme 
uygulanmasıdır.

 WHO önerisi TF’ de Hektara 5 litre konsantrasyon

 TF yönteminin ağırlıklı olarak kullanılması gereken 
alanlar kanal içi uygulamaları olmalıdır.



SONUÇ ;

 Sivrisinekler birçok hastalığın taşıyıcısıdırlar.

 Bunların önüne geçmek için mücadele şarttır.

 Seçici ve kaliteli ürünler kullanılmalıdır.

 Başarılı olmak için larva mücadelesine ağırlık verilmeli ve uçkun mücadelesi ile 

de entegrasyon sağlanmalıdır.

 Böylece ; doğaya dost ve istenilen başarının alındığı , bir mücadele 

gerçekleştirilmiş olacaktır.



İLGİNİZE 
TEŞEKKÜRLERİMİZLE…


