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KONYA İL TARIM VE

KİMYASAL MÜCADELE

Kimyasal mücadelede önemli olan mücade- 
leye başlama zamanını iyi tespit etmek�r. 
Temmuz ayının ilk ha�asından i�baren 
meyve bahçelerine tuzaklar asılarak ergin 
çıkışları kontrol edilmelidir. 

Takip edilen tuzaklarda sinekler görül- 
düğünde ve meyveler vurma olgunluğunda 
ise derhal ilaçlanmalıdır. İlaçlama ‘zehirli 
yem kısmi dal ilaçlaması’ şeklinde yapıl-
malıdır. Bu yöntemde amaç zararlının ergin-
lerini ağacın bir noktasına cezbederek topla-
mak ve öldürmek�r. Ağaçların güneyinde 
1-2 m2 lik alandaki meyve ve yapraklar iyice 
ıslanacak şekilde ilaç ve cezbedici uygulanır. 
İlaçlamada bir sıraya uygulama yapılırken 
diğer sıra atlanır, ikinci ilaçlamada ilaçlan-
mayan sıra ilaçlanır. İlacın etkinliğine ve 
hasat ile ilaçlama süresine dikkat edilerek 
ilaçlama hasada kadar tekrarlanmalıdır.

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadede 
başarılı olabilmek için tüm alanlarda tüm 
mücadele yöntemlerini bir arada kullan-
mak gerekir.
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TANIMI VE YAŞAYIŞI

    L
arvası     

Pupası     
  Ergini

Larva gelişmesi 9-18 
gündür. Pupa süresi 10-12 

gündür. Dişilerin yumurta bırak-
ması için sıcaklığın 16 C°’nin üzerinde 

olması gerekir. Akdeniz meyve sineği bir 
dişi ömrü boyunca 200-300 yumurta bırakır. 
Erginin ortalama ömrü 30-50 gündür. Ege 
Bölgesinde 2-4 döl vermektedir.

ZARAR ŞEKLİ

Akdeniz meyve sineği erginleri meyvelerin 
vurma olgunluğunda yumurta bırak�kları 
noktalarda lekelere sebep olur. Asıl zararı 
veren larvalar meyve e�nde beslenerek doku 
yumuşamasına ve çökmesine sebep olur. 
Zarara uğrayan meyveler zamanından önce 
olgunlaşır ve dökülür. Akdeniz meyve sineği-
nin ihraca�a toleransı sı�rdır.

KONUKÇULARI VE DOĞAL 
DÜŞMANLARI

İlimizde  Şe�ali,  Elma, Armut ve Ayvaya 
zarar verdiği tespit edilmiş�r. Zararlının 
ülkemizde etkili doğal düşmanları bulun-
duğuna dair bir kayıt yoktur.

BİYOTEKNİK MÜCADELE

Akdeniz meyve sineğinin biyoteknik 
mücadelesinde kitle halinde yakalama 
yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem 
sayesinde ilaç kullanımı engellenmekte 
veya diğer mücadele yöntemleri ile kom-
bine edilerek ilaçlama sayısı en aza indi- 
rilmektedir. Bu amaçla Bakanlıkça ruhsat 
verilmiş ürünler, Temmuz ayının ilk ha�asın-
da meyve bahçelerinde kullanılmalıdır. 
Çevre dostu olan biyoteknik mücadeleye 
ilaç kullanımını azal�ğı için Bakanlığımız 
tara�ndan destek verilmektedir.

Vücudunun genel rengi sarımsı  kahveren-
gi renkte olup, ev sineğinin 2/3 
büyüklüğündedir. 

Zararlı kışı toprakta pupa ve ağaç üzerinde 
kalan meyvelerde larva olarak geçirir. 
Yumurtaları mekik şeklinde ve beyazdır. 
İlkbahar sonu - yaz başında çıkan 
erginler beslendikten sonra 
yumurtalarını olgun mey-
velerin kabuğunun 
1mm al�na 
bırakır.

KONYA İL TARIM VE

MÜCADELEESİ

KÜLTÜREL MÜCADELE

Akdeniz meyve sineğinin zararını en aza 
indirmek için dökülen vuruklu meyveler 
toplanıp, imha edilmelidir.

Zararlının popülasyonunu azaltmak için 
zararlının bölgemizde ye�ş�riciliği yapılan 
tüm konukçularında mücadele edilmesi 
gerekmektedir. Akdeniz meyve sineğine 
karşı mücadele, yalnızca kapama bahçe- 
lerde değil, bu bahçelerde aralara dikilen 
diğer meyve çeşitlerinde de mücadele 
yapılmalıdır. Hasat sonrasında ağaç 

üzerinde ve ağaç altlarında meyve kesin-
likle bırakılmamalı, toplanmalı 

ve uzaklaş�rılmalıdır.


