
Qafqazda və Mərkəzi Asiyada (QMA) milli və 
regional səviyyədə çəyirtkəkimilərlə mübarizənin 
yaxşılaşdırılması Proqramı

1. İmaqoların kütləvi yumurtaqoyma mərhələsində müşahidəsi.
Məqsəd: Küpəciklərin  qoyulduğu yerlərin müəyyənləşdirilməsi.
Bu müşahidələrin əsasında növbəti ilə sirayətlənmiş sahələrə dair qabaqcadan
proqnoz məlumatları tərtib edilir.
Nə vaxt: Kütləvi qanadlanma mərhələsindən təxminən 1-2 həftə sonra.
Necə müşahidə etmək: Qabaqcadan planlaşdırılmış paralel marşrutların
gedilməsi və qeydlərin aparılması. Marşrutlar arasında məsafə 100 m, həmçinin
qeydlər arasında məsafə 100 m-dir. Əgər sahə böyükdürsə, marşrutlar və qeydlər
arasındakı məsafənin 200 m-dək artırılması lazımdır.
Qeydləri necə aparmaq: Vizual olaraq qarşıda 1m x 1m (1m2) olan ərazi
müəyyənləşdirilir və yaxınlaşaraq bu sahədən tullanan sürfələrin miqdarı
hesablanır. Həmçinin, çəyirtkələrin yaşadığı mərhələ mənsubluğunu (indeks
E/F) və yumurtaların yetişkənliyini müəyyən etmək üçün ən azı 20 ədəd imaqo
tutmaq lazımdır.
2. Küpəciklər üzrə payız müşahidəsi.
Məqsəd: Sirayətlənmiş sahələrin müəyyən edilməsi. Bu müşahidələrin əsasında
növbəti il üçün sirayətlənmiş sahələr üzrə proqnoz məlumatlar tərtib edilir.
Nə vaxt: İmaqolar tam öldükdən sonra, sentyabr-oktyabr aylarında.
Necə keçilir: Əvvəlki müşahidədə olduğu kimi yerinə yetirilir. Bununla bərabər
torpaq nümunələri təxminən hər hektardan 1 nümunə hesabı ilə götürülür.
Torpaq nümunəsini necə götürmək: 50 sm x 50 sm sahədə 5-8 sm dərinliyində
torpağın üst qatı kəsilir. Küpəciklər sayılır və hesablamanın 1 m2-ə çevrilməsi

üçün 4-ə vurulur. Yumurtaların entomotoqlar və ya xəstəliklər səbəbindən 
məhv olması faizi hesablanır.
3. Küpəciklər üzrə yaz yoxlama müşahidəsi.
Məqsəd: Küpəciklərdə yumurtaların necə qışlamasını müəyyən etmək.
Bu müşahidənin əsasında cari ildə sirayətlənmiş sahələr üzrə proqnoz
məlumatları dəqiqləşdirilir.
Nə vaxt: Çıxışdan əvvəl, adətən fevral-mart aylarında.
Necə keçirilir: Küpəciklərin payız müşahidəsində olduğu kimi keçirilir.
Ancaq bu zaman ümumi sirayətlənmiş sahənin 10%-i seçilərək təxminən
10 ha-dan 1 nümunə hesabı ilə götürülür. Yumurtaların entomofoqlar
və xəstəliklər səbəbindən məhv olması faizi hesablanır.
4. Sürfələrin yumurtadan çıxması dövründə müşahidə.
Məqsəd: Sirayətlənmiş sahələrdə aparılacaq mübarizə tədbirlərinin həcminin
dəqiqləşdirilməsi. Bu müşahidələrin əsasında çəyirtkələrə qarşı mübarizə
tədbirlərinin başlanması və aparılması planlaşdırılır.
Nə vaxt: Sürfələrin kütləvi çıxışı dövründə, adətən may ayının 1-ci
ongünlüyündə.
Necə aparılır: İmaqolar üzrə aparılan müşahidələrdə olduğu kimi yerinə
yetirilir. Marşrutlar üzrə qeydlər hər 100 m-dən hesablanır. Sürfələrin sayı
(kənara tullanan çəyirtkələr) və yaşı (əl toru ilə tutulmuş sürfələrin qanad
başlanğıcının vəziyyətinə görə) müəyyən edilir.

İtaliya çəyirtkələrinin monitorinqi (müşahidələri)
İl ərzində 4 müşahidənin aparılması tövsiyə olunur.  

Müşahidələrin səhər saat 6-dan 10-dək və yaxud, saat 17-dən sonra aparılması məqsədəuyğundur.
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Erkək və dişilərdə qarıncığın 
quruluşunda fərqlər

Ön döşdə qabaq ayaqların çanaqcıqları 
arasında barmaqşəkilli qabarcıq

Erkək

Serkuslar

Subgenetik lövhəcik

Toxumluğun layları

Dişi

Küpəcik
Küpəciklər müxtəlif formal və ölçülərdə olurlar. 
Uzunsov və qövsşəkilli olub, uzunluğu 22,0-42,0 mm 
arasında dəyişir. Küpəciklərdə yumurtaların sayı 
20-60, adətən 30-45 ədəd olur və tutqun boz-sarı 
rəngli köpüklü şirə ilə çöhkəm bitişdirilmişdir. 
Dişilər həyatı dövründə adətən 4-6 küpəcik, yəni 150-ə 
qədər yumurta qoyurlar. Kütləvi çoxalma dövründə 
küpəciklərin sıxlığı orta hesabla 1 m2-də 400-800 

ədədə çatır. Çəyirtkələr küpəcikləri açıq ərazilərdə, torpağın gün tutan 
hissələrinə, təzə yataqlarda yovşan və müxtəlif otlu ərazilərə qoyurlar. 
Əsasən yüngül qumsal və qumluca torpaqlara üstünlük verirlər.

Sürfələrin qanad başlanğıcının 
quruluşuna görə fərqləri
Sürfələr 5 yaş mərhələsi keçirirlər.  
Müxtəlif yaşlarda ölçülərinə, bığcıqlarda 
buğumların sayına və qanad başlanğıcının 
inkişafına görə bir-birindən fərqlənir.  
1-3 yaşlarda qabaq kürəkcikdə qanad
başlanğıcı aşağı doğru, 4-5 yaşlarda isə qanad
başlanğıcı yuxarıya - bel nayihəsinə doğru
yönəlir və kiçik qanadcıqlar aydın görünür.

Qidalandığı bitkilər
Geniş polifaq zərərvericidir. Müxtəlif fəsilələrdən 
olan bitkilərlə qidalanır. Günəbaxan, paxlalılar, 
qarabaşaq, kartof, bostan, pambıq, soğan, tərəvəzlər, 
buğda, qarğıdalı və efirli dərman bitkilərini məhv edir. 
Həmçinin, meyvə bağlarına, kollara və cavan meşə 
sahələrinə hücum edirlər. Yabanı halda
bitən bitkilərdən - dənli bitkilər, yovşan və paxlalılar 
daha çox zədələnməyə məruz qalırlar.

Fenologiyası
İtaliya çəyirtkələrində sürfələrin yumurtadan çıxışı nisbətən gec vaxtda, mayın  
sonu-iyunun əvvəlləri başlayır. Mərakeş çəyirtkəsindən fərqli olaraq italiya 
çəyirtkələrində çıxış uzun müddətlidir və eyni yaşayış ərazisində 6-7 həftə ərzində 
davam edə bilər. Bunun nəticəsində sürfələrdən ibarət dəstələrdə bütün yaş 
mərhələsinə (1-5) və hətta imaqolara da rast gəlinir. Sürfələrin inkişafı mərakeş 
çəyirtkəsinə nisbətən ləng gedir. Sürü halında yaşayan çəyirtkələrin inkişafı 
yumurtadan çıxma mərhələsindən qanadlanma mərhələsinə qədər təxminən 
40-45 gün, tək halda yaşayanlarda isə 55-70 gün davam edir. Qanadlanmadan
sonra cinsi yetişkənlik dövrü 6-15 gün davam edir, cütləşmə mərhələsi başlayır və
10-15 gündən sonra dişilər yumurta qoyma mərhələsinə daxil olurlar. Nəticədə,
yumurtaqoyuluşu adətən qanadlanmadan 16-30 gün sonra, iyulun ikinci yarısından
başlayır və sentyabrın axırına qədər davam edir. İtaliya çəyirtkələrinin kütləvi məhv
olması halları sentyabrın axırı-oktyabrın əvvəllərində baş verir.

Yaşadığı yerlər
Əsasən quraqlıq çöllər və yovşan kollarının (Artemisia spp.) üstünlük təşkil etdiyi 
yarımsəhra ərazilərdir. Yovşanlı yataqlar, boş yerlər, becərilməyən sahələr, mərzlər, 
tarlaların kənarları, otarılmış otlaq sahələri, əkinə yararsız torpaqlar və alaq otları 
ilə sirayətlənmiş sahələr italiya çəyirtkələrinin çoxalma yerləri hesab edilir. 
Tez-tez mərakeş çəyirtkələri ilə qarışıq populyasiyalar əmələ gətirirlər. 
Kütləvi çoxalmaları çox böyük sahələri bürüyən fəlakətli vəziyyət yaradır. 
İstilərin və quraqlığın bir neçə il dalbadal davam etməsi əsas məskunlaşma yerlərində 
çəyirtkələrin sayının sürətlə artmasına səbəb olur. Yayın əvvəlində yağıntıların 
çoxalması çəyirtkələrin inkişafına mənfi təsir göstərir.

Dəstələrin miqrasiyası və sürülərin uçuşları
Kiçik dəstələrin miqrasiyası 2-ci yaşdan başlayır. Böyük yaşlı sürfələrdən
ibarət dəstələr gün ərzində 400 m-ə qədər və bütün inkişafı dövründə bir 
neçə kilometrə qədər hərəkət edə bilirlər. İmaqolardan ibarət sürülər gün 
ərzində 20-30 km (az hallarda 40-60 km) məsafəyə uça bilirlər.
Keçid mərhələsi çəyirtkələri üçün kiçik dəstələrin gün ərzində 1-3 km qısa 
məsafələrə uçuşları qeyd edilmişdir.

Tək və sürü halında yaşayan fərdlərin fərqi
İtaliya çəyirtkələrinin yaşayış tərzindən asılı olmayaraq 
rənginə görə aralarında kəskin fərq yoxdur. 
Sürü halında yaşayan fərdlər bir qədər iridirlər, qanadüstlüyü 
və qanadları tək halda yaşayan növlərə nisbətən bir qədər 
uzundur. Tək və sürü halında yaşayanlar ilk növbədə hərəkət 
tərzinə görə fərqlənirlər. 
Tək halda yaşayanların E/F indeksi <1,40 (dişilər) 
və <1,42 (erkəklər). 
Sürü halında yaşayanların E/F indeksi >1,61
(dişilər) və >1,63 (erkəklər).

Cins / 
əlamət

Bədən 
uzunluğu, mm

Qanad üstlüyün 
uzunluğu, mm

Dal budun 
uzunluğu, mm

Erkəklər 14,5–28,7 7,7–22,2 6,1–15,0

Dişilər 21,9–41,6 11,0–32,0 8,3–24,6

İmaqonun morfologiyası.
Sarımtıl, tünd-qonur və ya açıq-boz rəngdə olub, üzərində tutqun, yaxud 
boz rəngdə zolaqlar mövcuddur. Qabaq kürəkcikdə yan zolaqlar (killər) və 
aşağıdan baxdıqda ön döşdə qabaq ayaqların çanaqcıqları arasında aydın 
görünən barmaqşəkilli qabarcıq vardır. Qanad üstlüyü yaxşı inkişaf etmişdir. 
Qanadlar qeyri-şəffaf olub, üzəri ləkələrlə örtülüdür. Dal qanadlar şəffafdır, 
özülü çəhrayı rəngdədir. Dal ayaqların budları qalın və qısadır. İçəri tərəfdən 
qırmızı və ya çəhrayı olub, üzərində əksər hallarda iki qaramtıl tam olmayan 
sarğılar olur. Dal baldırlar da qırmızı və ya çəhrayı rəngdədir. 
Erkəklərdə serkusun uc hissəsinin genişlənməsi aydın görünür.

Oxşar növlər
Turan çəyirtkəsi (Calliptamus turanicus) İtaliya 
çəyirtkəsindən ölçülərinə görə daha iri və rənginə 
görə isə üzərində tünd ləkələri yoxdur, birrənglidir. 
Dal budun içəri tərəfində tünd ləkələrin və 
sarğıların olmaması fərqlənir. Səhra prusunda 
(Calliptamus barbarus) isə dal ayağın baldırının 
rəngi italiya çəyirtkəsinə xas olan qırmızı və ya 
çəhrayıdan fərqli olaraq narıncı olması ilə fərqlənir.

Azərbaycanda İtaliya çəyirtkəsi əsasən aran rayonlarında, 
Ceyrançöl, Acınohur çölü, Eldar düzü və Kür vadisində müşahidə olunur.

Küpəciyin torpaqda çatlağa qoyulması
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5-ci yaşlı sürfələr

3-cü yaşlı (ağ oxlar) və 4-cü yaşlı (sarı oxlar) sürfələr10 MM

Qanad üstlüyün (E) və dal budun
(F) uzunluq ölçmələri
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İ T A L İ Y A   Ç Ə Y İ R T K Ə S İ
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Azərbaycanda:

biologiyası, ekologiyası, monitorinqi


