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Təqdim olunan məqalədə nar bitkisinin əsas zərərvericilərindən olan mumlu yapon yalançı çanaqlı 

yastıcası, onun bioekoloji xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyəti haqqında aparılan tədqiqatların 

nəticələri verilmişdir. Bu zərərvericidə cinsi dimorfizm olduğu, sayının biotənzimlənməsində 

Chilocorus renipustulatus Scriba və Chilocorus bipustulatus L. yırtıcılarının müəyyən qədər rol oy-

nadığı qeyd edilir. Zərərvericinin səmərəli entomofaqlarından Scutellista cyanea və Microterys 

clauseni növlərinin respublikaya introduksiya edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

  

Açar sözlər: Nar bitkisi, mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcası, cinsi dimorfizm, entomofaq 

 

 
GİRİŞ 

 

Nar bitkisi (Punica granatum L.) narkimilər 
(Punicaceae) fəsiləsinə aid olub, hündürlüyü 1,5-5 
m olan kol bitkisidir. Vətəni Azərbaycan, Orta 
Asiya, İran və Əfqanıstan hesab olunur. Bitkinin 
arealı olduqca geniş olub, rütubətli subtropik iq-
limdən quru subtropik rayonlara qədər yayılmış-
dır. Nar bitkisini meyvə, texniki, dekorativ və 
müalicə məqsədilə becərirlər. Onun meyvələri 
həm təbii şəkildə, həm də emal olunaraq istifadə 
olunur. Sənayedə nar qabığından dubil maddələr, 
toxumlarından yağ alınır. Remontant (ildə bir ne-
çə dəfə çiçəkləyib meyvə verən) tipli nar ağacla-
rından dekorativ bağçılıqda istifadə edilir (Nəbi-
yeva, 1966; Ercisli və b., 2011).  

Nar bitkisi də meşə və meyvə ağacları kimi 
müxtəlif zərərvericilər tərəfindən yoluxduğuna və 
ciddi ziyan çəkdiyinə görə sistemli şəkildə müha-
fizəyə ehtiyacı vardır. Sənaye və ərzaq məhsulu 
kimi əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycanda 
nar bitkisinin inkişafına və çoxalmasına ziyan vu-
ran zərərvericilərinin növ tərkibinin aşkar edilmə-
si, onların bioekoloji xüsusiyyətləri, yayılması və 
entomofaqlarının öyrənilməsi vacib məsələlərdən 
biridir.  

Meyvə, giləmeyvə və dekorativ bitkilərin 
ciddi zərərvericisi olan yalançı çanaqlı yastıcalar 
sorucu ağız aparatına malik olub, bitkilərin zoğ və 
yarpaqlarından hüceyrə şirəsini çəkir. Bu da mad-

dələr mübadiləsinin pozulmasına, nəticədə yar-
paq, zoğ və budaqların deformasiyasına və quru-
masına, məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin aşa-
ğı düşməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, Azərbay-
canda yalançı çanaqlı yastıcalar çox az öyrənil-
mişdir (Мustafayeva, 2013; Rzayeva L. və b., 
2004).  

Tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, 
nar bitkisinin geniş yayılmış zərərvericilərindən 
biri də Ceroplastes japonicus - mumlu yapon ya-
lançı çanaqlı yastıcasıdır. 

 
MATERİAL VƏ METODLAR 

 
Materialın toplanması və işlənməsi entomo-

logiyada qəbul edilmiş üsullarla həyata keçiril-
mişdir (Борхсениус, 1950; Тряпицын, 1989; 
Фасулати, 1971). Müşahidələrin aparıldığı və 
entomoloji materialın toplandığı stasionar sahələr 
Göyçay, Kürdəmir, Neftçala rayonlarının (N 
4036.604, E 04741.815; N 4026.511, E 
4839.686; N 4026.894, E 4816.668) müxtəlif 
yaşlı nar bağlarından seçilmişdir. Bu məqsədlə il 
ərzində zərərverici ilə yoluxmuş ağaclardan 50 
yarpaq və ya hər biri 10 sm uzunluğunda 10 zoğ 
götürülmüş və nümunələr laboratoriya şəraitində 
izlənilmişdir. Mumlu yapon yalançı çanaqlı yastı-
casının fenologiyası öyrənilmişdir. Üzərində yas-
tıcalar olan bitki nümunələri qurudulmuş, parazit-
ləri öyrənmək üçün yoluxmuş budaqlar qapalı şü-
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şə qablara yığılmışdır. Tədqiqat müddətində zə-
rərvericinin həyat fəaliyyətini əks etdirən çoxlu 
sayda şəkillər və videomateriallar çəkilmişdir.  
 

 

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ  
 

Mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcası 
(Ceroplastes japonicus Green, 1921) yarımsərtqa-
nadlılar dəstəsinin (Hemiptera), koksidlər (Cocci-

dae) fəsiləsinə aiddir. Növ Çin, Yaponiya, Kore-
ya, Nepal, Fransa, Sloveniya, Türkiyə, Xorvatiya, 
Fransa, İtaliya, Abxaziya, Gürcüstan, Krasnodar 
vilayətində yayılmışdır (Борхсениус, 1950; Mas-
ten-Milek, 2007). Nar bitkisinin ciddi zərərverici-
lərindən biri olan mumlu yapon yalançı çanaqlı 
yastıcasına (şəkil 1, 2) 1970-ci illərin sonuna kimi 
Azərbaycan ərazisində rast gəlinməmişdir. Azər-
baycana Gürcüstandan heyva tingləri üzərində gə-
tirilmiş və ilk dəfə 1980-cı ildə Göyçayda heyva 
və nar bitkisi üzərində aşkar olunmuşdur.  

 

 
 

Şəkil 1. Mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcası ilə 
yoluxmuş nar bitkisi (erkək fərdlər). 

 
Bir müddətdən sonra Lənkəran-Astara zona-

sında da yoluxma ocağı qeydə alınmış, orada narin-
gi, limon, dəfnə, heyva, feyxoa, yapon əzgili ağac-
larını yoluxduraraq bu bitkilərin məhsuldarlığını 
xeyli aşağı salmışdır. Abşeronda isə 1981-ci ildə 
dəfnə ağacı üzərində qeyd olunmuş, sonrakı illərdə 
zərərverici tut, akasiya, gərməşov, sümşad, heyva, 
legistrum, murdarça, yapon əzgili və daş sarmaşığı 
üzərində rast gəlinmişdir. Polifaqdır, ədəbiyyat mə-
lumatına görə, 30 fəsiləyə aid 130-dan çox, Azər-
baycanda isə 25 növdən çox bitkiyə zərər vurması 
məlumdur (Rzayeva və b., 2004).  

 
Şəkil 2. Mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcasının 

erkəklərinin çanağı və nimfası. 
 

Ən çox tropik və subtropik meyvə ağaclarına, 
sitrus bitkilərinə, əncirə, çay kollarına və bir çox 
dekorativ bitkilərə (Camellia rubens Maskell, 
C.destructor Newstead, C.floridensis Comstock) 
ziyan vurur (Rainato və b., 2008). Gəlmə növ oldu-
ğundan təbii düşmənlərinin azsaylı olması, həmçi-
nin küllü miqdarda yumurta qoyması mumlu yapon 
yalançı çanaqlı yastıcasının çox böyük sürətlə ya-
yılmasına səbəb olmuşdur. 

Nar kollarının gövdələrində, budaq və yar-
paqlarında məskunlaşaraq, böyük kaloniyalar ya-
radırlar. Erkəklər əsasən nar bitkisinin yarpaqları-
na, dişilər isə zoğ və budaqlarına yapışmış olurlar. 
Bitkinin yarpaq və budaqlarından hüceyrə şirəsini 
sorduğuna görə, yoluxmuş bitkilərin yarpaqları 
saralır, yeni zoğlar əmələ gəlmir, bitki inkişafdan 
qalır. Zərərverici tərəfindən ayrılan şirədə göbə-
ləklər inkişaf etdiyindən yarpağın üzəri qaralır və 
nəticədə fotosintez prosesi zəifləyir. Güclü yolux-
ma zamanı qabığın çatlamasına, bitkini zəiflədə-
rək qurumasına səbəb olurlar. Vegetasiya müddə-
tində  bir nəsil verir. Mumlu yapon yalançı çanaq-
lı yastıcasında cinsi dimorfizm mövcuddur, yəni 
erkək və dişi fərdlər bir-birindən kəskin fərqlənir. 
İnkişaf prosesi qeyri-tam (yumurta, sürfə, yetkin 
fərd) çevrilmə ilə gedir. Erkək və dişi fərdlərin in-
kişafı da bir-birindən kəskin fərqlənir. Cinsi diffe-
rensasiya yuxarı yaş mərhələsində başlayır. Son 
mərhələdə erkəklərin sürfələri uzunsov forma ala-
raq, birinci pronimfa, sonra isə ikinci mərhələnin 
nimfalarına çevrilirlər. Dişi fərdlər sürfə mərhələ-
sindən sonra sükut fazasına keçdiyi halda, erkək 
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sürfələr fərqli olaraq sükut halı keçirmədən yetkin 
mərhələyə keçirlər. Erkək fərdin nimfasının qal-
xanı uzunsov oval olub, ağ rənglidir, ətrafında 13 
ədəd ucu şiş mum çıxıntı olur, sanki ağ ulduza 
bənzəyirlər (şəkil 3). 

Erkək fərdin sürfələri əsasən yarpaqların üst 
səthində damarlar boyu düzülərək, ağ rəngli çi-
çəkləri xatırladır. Avqustda yarpaqların üzərində-
ki çanaqları qaldırdıqda erkək nimfaların forma-
laşdığı görünür. Sentyabrın birinci və ikinci on-
günlüyündə erkəklərin kütləvi uçuşu müşahidə 
olunur. Erkək fərdlər dişilərdən fərqli olaraq qa-
nadlıdır (şəkil 4). Erkəklərin nimfalarının boş qal-
xanları yarpağın üzərində qalır. Onların ağız apa-
ratı olmadığı üçün dişiləri mayalandırdıqdan son-
ra məhv olurlar. Yetkin dişilərin çanağı qısa oval-
şəkilli olub, üstdən qabarıq kürəşəkilli, alt hissəsi 
qatlanmışdır. Bədəninin uzunluğu 1,5-5,0 mm 
olub, üzəri mum təbəqə ilə örtülüdür. Cavan fərd-
lərdə mum təbəqə 8 lövhəcikdən ibarətdir, yetkin 
fərdlərdə isə bu lövhəciklər qarışır (şəkil 5). Pa-
yızda mayalanmış dişi fərdlər nar bitkisinin cavan 
budaqlarında qışlamaya gedirlər. 

Qışlamadan sonra, yazda dişi fərdlər sürətlə 
böyüməyə başlayaraq, ölçüləri bir necə dəfə artır. 
Mayın birinci ongünlüyündən başlayaraq maya-
lanmış dişi fərdlərin bədəni daxilində yumurtalar 
formalaşmağa başlayır. Mayın sonu və iyunun əv-
vəllərində qarıncığın altına yumurta qoyurlar. Yu-
murtaların sayı çoxaldıqca bədənlərinin alt səthi 
üst səthinə yapışmış olur.  

 

 
 

Şəkil 3. Mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcasının 
çanağın altında erkək fərdlər. 

 
 

Şəkil 4. Mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcasının 
yetkin erkək fərdi. 

 

 
 

Şəkil 5. Mumlu yapon yalançı çanaqlı yastıcasının  
dişilərinin çanağı. 

 
Yumurtaqoymanın son dövründə dişi fərdin 

bədəni çanaq şəklini alaraq yumurtaları mühafizə 
edir. Bir dişi fərd nar ağacında 1000-ə qədər yu-
murta qoya bilir. Zərərvericinin yumurtaları 0,5 
mm ölçüdə uzunsov olub, qırmızımtıl qəhvəyi 
rəngdədir. İyun ayından başlayaraq iyulun ortala-
rına qədər yumurtalardan birinci yaş dövrünün 
qırmızımtıl rəngli sürfələri çıxır. Yumurtadan çıx-
mış sürfələr bir müddət çanağın altında qalır, on-
ların uzunluğu təxminən 0,4 mm olub, ayaqları və 
bığcıqları vardır. Ayaqları nisbətən qalındır. Yax-
şı inkişaf etmiş gözlər bədənin kənarlarında bığcı-
ğın 1-ci buğumunun əsasında yerləşmişdir. Sürfə-
lər xortumcuqlarını bitki toxumalarına keçirərək 
cavan zoğ və yarpaqların şirəsini sorurlar. Onlar 
tezliklə nar bitkisinin vegetativ orqanlarına yapı-
şaraq ətrafında mumdan yalançı qalxan əmələ gə-
tirirlər. Sürfələr yapışdıqdan sonra hərəkətsiz olur, 
3 dəfə qabıq dəyişərək böyüyürlər. Birinci yaş 
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mərhələsinin sürfələri hərəkətli olub “avara fərd” 
adlanır və bu mərhələdə küləklə ətraf bitkilərə ya-
yılırlar. Cinsi dimorfizmin ilkin əlamətləri sürfələ-
rin ikinci qabıqqəyişməsindan sonra müşahidə 
olunur. Sentyabrın sonunda kütləvi surətdə  dişi 
fərdlərə rast gəlmək olur. Mumlu yapon yalançı 
çanaqlı yastıcası mənfi temperatura davamlıdır.  

C.japonicus-un inkişafı üçün havanın tempe-
raturunun 24-27˚С və rütubət 75-80% olması opti-
mal hesab olunur (Lazarevska et al., 2017). 

Qeyd etdiyimiz kimi, mumlu yapon yalançı 
çanaqlı yastıcasının vətəni Çin və Yaponiya oldu-
ğu üçün və Azərbaycana yaxın keçmişdə gəldiyi-
nə görə respublikada bu zərərvericinin sayını tən-
zim edən səmərəli yerli entomofaq yoxdur. Lakin 
zərərvericinin biotənzimlənməsində Chilocorus 

renipustulatus Scriba və Chilocorus bipustulatus 

L. yırtıcıları az da olsa fəaliyyət göstərir. Ədəbiy-
yatda zərərvericinin effektiv entomofaqları olan 
Scutellista cyanea və Microterys clauseni növləri-
nin respublikaya introduksiya edilməsinin məqsə-
dəuyğun olduğu qeyd edilir (Rzayeva və b., 
2004). Scutellista cyanea (Hymenoptera: Ptero-
malidae) yastıcanın çanağının altında olan yumur-
taları məhv edir. Microterys clauseni (Hymenop-
tera: Encyrtidae) isə yapon mumlu yastıcasının 
anal dəliyindən bağırsaq boşluğuna bir neçə yu-
murta qoyur və bu dəlikdən yumurtanın saplağı 
görünür. Sürfə əvvəlcə sahibin bağırsağının möh-
təviyyatı ilə, ikinci qabıqdəyişmədən sonra isə ba-
ğırsaq divarını deşərək koksidin hemolimfası və 
toxuması ilə qidalanır (Тряпицын, 1989). 

Hazırda Azərbaycan şəraitində nar bitkisinə 
ziyan vuran mumlu yapon yalançı çanaqlı yastı-
casına qarşı yalnız kimyəvi mübarizə tədbirləri 
həyata keçirilir. Bu məqsədlə nar bağları bitkinin 
nisbi sakitlik dövründə 3-5%-li, vegetasiya döv-
ründə isə 1%-li mineral yağ emulsiyaları ilə çi-
lənməlidir. Qeyd olunan preparata Inidachloprid 
(350 qr/l) və ya Xlorpyrifos ethyl (350 qr/l) pre-
paratlarından birinin əlavə edilməsi mübarizənin 
keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur (Qurba-
nov və b., 2017). Lakin zərərverici xüsusi çanaq-
la “qorunduğu” üçün kimyəvi mübarizə həmişə 
səmərəli olmur. 
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Развитие японской восковой ложнощитовки (Ceroplastes japonıcus Green, 1921) 

(Hemıptera: Coccıdae) на гранатовом дереве 

 

Г.А. Исмаилова, Г.Э.Гахраманова 

 

Институт зоологии НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 

 
В статье представлены результаты исследований основного вредителя гранатового дерева- япон-
ской восковой ложнощитовки, ее биоэкологические особенности и хозяйственное значение. У дан-
ного вредителя имеется ярко выраженный половой диморфизм и в регуляции его численности 
хищники Chilocorus renipustulatus Scriba и Chilocorus bipustulatus L. играют незначительную роль.  
Для уменьшения численности японской восковой ложнощитовки целесообразно интродуцировать 
в республику эффективные энтомофаги Scutellista cyanea и Microterys clauseni.   
 
Ключевые слова: Гранатовое дерево, японская восковая ложнощитовка, половой диморфизм, 

энтомофаг  

 
 

 

Development of Japanese wax scale (Ceroplastes japonicus Green, 1921)  

(Hemiptera: Coccidae) on pomegranate 
 

G.A. Ismayilova, G.E. Gahramanova 

 
Institute of Zoology, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan 

 
The article presents the results of the research on waxed japanese wax scale, bio ecological features and 
economic significance of major pomegranate pests. It is noted that this pest has a sexual dimorphism, and 
that Chilocorus renipustulatus Scriba, Chilocorus bipustulatus L. predators though minor, but play a role 
in its biological control. Introduction of Scutellista cyanea and Microterys clauseni species, which are an 
effective entomophage of pests, to the republic are considered reasonable. 
 

Keywords: Pomegranate tree, japanese wax scale, sexual dimorphism, entomophage  




