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* Kendi haline bırakılmış meyve bahçeleri ve 
bakımsız ağaçlar bulaşma kaynağı oluşturur.
* Zararlı birkaç km uçabildiğinden üreticiler kendi 
bahçeleri içinde ve yakınındaki bahçelerde topluca 
zararlı ile mücadele önlemlerini almalıdır.

BİYOTEKNİK MÜCADELE
Zararlıyı incelemek amacıyla Nisan ayından itiba- 
ren 5 da alan için en az 2 adet tuzak asılmalıdır. 
0,5-1 lt lik ağzı kapalı şeffaf plastik şişlerin üst 
kısmına 3mm’den büyük olmayan 8-10 adet delik 
açılıp içerisinde 150ml elma sirkesi konulmalıdır. 
Hazırlanan sirkeli tuzaklar ağaçların ulaşılabilecek 
yüksekliğine gölgede kalacak şekilde asılmalıdır.
Zararlı ile mücadele uygulanan kitle halinde tuzak-
lama metodu popülasyon çok düşük olduğunda 
etkili olabilmektedir. Zararlı ile mücadele erginlere 
karşı yapılması gerekir. Bunun için; sirke tuzakları 
erginler yumurta koymadan önce bulaşık olduğu 
bilinen bahçe ve komşu bahçelerinin etrafını 
çevreleyecek şekilde Nisan ayından itibaren 
asılmalıdır. Bahçenin tüm kenarları boyunca 1 sıra 
ve en fazla 5 metre aralıkla sirke tuzakları asılır. 
Bahçe içindeki diğer ağaçlara ise ağaç başına ve 
4-5 adet sirke tuzakları asılarak kitle halinde 
mücadele yöntemi uygulanmalıdır.

UNUTMAYIN!
Olgunlaşmış meyveler bulaşma 

kaynağı oluştururlar.

KİMYASAL MÜCADELE
Nisan ayından itibaren asılan sirkeli tuzaklar-
da en az bir tane ergin yakalandığında o 
bahçe bulaşık kabul edilir ve bakanlıkça ruh- 
satlı bitki koruma ürünü ile kimyasal 
mücadeleye başlanılmalıdır. Bu zararlı ile 
mücadelede diğer böceklere karşı yapılan 
kimyasal mücadele ile aynı tarihlere rastlıyor-
sa ayrıca ilaçlamaya ihtiyaç yoktur. 

Zararlı hakkında ayrıntılı bilgiyi İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden alabilirsiniz.
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Bir meyvede birden çok larva bulunduğu için 
meyvede yumuşama ve çürüme hızla artmak-
tadır. Daha sonra hastalığa neden olan zararlı 
organizmalara giriş noktası oluşturur. Bulaşık 
meyve pazar değerini kaybeder. %80 ürün 
kaybı olabilmektedir. Kanadı noktalı sirke 
sineğinin ihracatta  toleransı sıfırdır.

KONUKÇULARI

Kiraz, şeftali, erik, kayısı, elma, armut, 
üzüm, çilek v.b.

MÜCADELESİ

KÜLTÜREL MÜCADELE

* Meyveler olgunlaştığında hemen 
hasada başlanılmalı, hasat süresi 
mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı ve 
hasattan sonra ağaç üzerinde meyve 
bırakılmamalıdır.

* Bahçeler kontrol edilmeli yere dökülen 
ve ağaçta asılı kalan meyveler toplan-
malı ve imha edilmelidir.

Larvası

Pupası

Ergini

TANIMI
Ergini, 2-3 mm uzunluğunda açık sarı 
veya kahverengi, gözleri parlak kırmızı 
renklidir.Erkeklerin kanatlarında siyah 
noktaları vardır.Larva, beyaz silindirik 
vücutlu ve 3,5 mm. boyundadır. Pupa, 
2-3 mm kırmızımsı kahverengidir. Mey-
venin içinde veya toprakta bulunur.

ZARARI
Önemli bir karantina zararlısı olan 
Drosophila suzukii diğer sirke sineği 
türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde 
bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde 
ve yere düşmüş çürümekte olan meyvel-
erde beslenirler.Zarar larvanın meyve 
içinde beslenmesi suretiyle meydana 
gelir.


