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Tuzak  Hazırlanışı:

Ø Üzer�nde 3 mm'den büyük olmayan 8-10 
adet del�k bulunan plast�k şeffaf kaplarda 
(0,5 - 1 lt'l�k )

Ø Cezbed�c� olarak 150 ml (B�r bucuk çay 
bardağı) elma s�rkes�  konulacaktır.

Ø Haftalık olarak kontrol ed�len tuzaklarda 
yakalanan s�nekler süzülerek 
tem�zlenecek ve  eks�len elma s�rkes� 
üzer�ne �lave ed�lecek veya 
değ�şt�r�lecekt�r. 

Ø Bahçen�n sınırına ve/veya �ç�ne ağaçların 
göz sev�yes� h�zasında özell�kle gölge b�r 
alana yerleşt�r�lecekt�r.

Ø Mücadelen�n bel�rl� bölgeler �ç�n mutlaka 

toplu şek�lde yapılması gerekmekted�r.

Ø Zarar l ı  � le  bulaşık o lduğu b� l �nen 

bahçelerde; erg�nler yumurta koymadan 

önce, erg�nlere karşı mücadele yapılması 

gerekt�ğ�nden bulaşık olduğu b�l�nen 

bahçe ve etrafındak� komşu bahçeler�n 

etrafını çevreleyecek şek�lde N�san ayı 

başından �t�baren s�rkel� tuzaklar asılır. 

Bahçen�n kenarları boyunca, 1 sıra ve en 

fazla 5 metre aralıkla  tuzaklar 

asılır. Aynı bahçede d�ğer 

ağaçlara �se ağaç başına 4-5 

adet s�rkel� tuzak  asılarak 

k � t le  ha l �nde  yaka lama   

yöntem� uygulanır.  Bu �şleme 

1 yıl boyunca devam ed�l�r. 
S�rkel� Tuzak

ü Doğru

Ö Yanlış



Tanımı

Erg�n: Drosophila suzuk�� erg�nler� 2-4 mm 

uzunluğunda, açık sarı veya kahverenkl�, 

gözler� parlak kırmızı renkl�d�r. Kanat 

gen�şl�ğ� 6-8 mm'd�r. Erkekler�n kanatlarında 

s�yah nokta vardır. D�ş�ler�n kanatlarında 

nokta yoktur ve ömrü boyunca 600 yumurta 

bırakab�l�r.

Yumurta: Krems� beyaz renkl� ve ortalama 

0.62x 0.18 mm gen�şl�kted�r.

Larva : Beyaz renkl� s�l�nd�r�k vücutlu ve 3,5 

mm kadar uzunluktadır. Pupa oluncaya 

kadar 3 dönem geç�r�r.

Pupa: 

2-3 mm uzunluğunda 

kırmızımsı kahvereng�n-

ded�r. Meyven�n �ç�nde 

veya toprakta bulunur.

Sıcaklığa bağlı olarak b�r döl 8-14 günde 

tamamlanır. Uygun koşullarda yılda 7-15 

döl vereb�lmekted�r.

Konukçuları

K�raz, şeftal�, nektar�n, er�k, kayısı, elma, 
armut, k�v�, trabzon hurması, �nc�r, üzüm, 
ç�lek, böğürtlen, yaban mers�n�.

D.suzuk��’n�n erkeğ� ve d�ş�s�

K�razda D.suzuk��’n�n larvası

D.suzuk��’n�n pupası

Zarar Şekl� :

Öneml� b�r karant�na zararlısıdır. Pol�fag b�r 

tür olan Drosophila suzuk��, yere düşmüş 

ve çürümekte olan meyvelerde beslenen 

d�ğer Drosophila türler�n�n aks�ne ağaç 

üzer�nde bulunan olgunlaşmış sağlıklı 

meyve türler�nde beslenmekted�r.

Larvalar meyve �ç�nde beslenmek suret�yle 

zarar meydana get�rmekted�r. B�r meyvede 

b�rden çok larva bulunab�ld�ğ� �ç�n yumu-

şama ve çürüme bel�rt�ler� hızla artmakta 

ve daha sonra fungal ve bakter�yel enfeks�-

yonlar meydana gelmekted�r.

Yumurtalar ağaç üzer�ndek� olgunlaşmış 

meyve �ç�ne bırakılır. Yumurtadan çıkan 

larva beslenerek meyven�n yumuşa-

masına ve pazar değer�n�n düşmes�ne 

neden olmaktadır.

Aşırı olgun, dökülmüş, bozulmuş meyveler 

öneml� b�r r�sk teşk�l etmekted�r. Tarla veya 

bahçe �ç�nde kalan meyveler yumurta 

bırakmasına ve larvanın beslenmes�ne 

�mkan sağlayarak bes�n kaynağı oluştur-

maktadır. Zararlının uzak mesafelere 

yayılması bulaşık meyveler yolu �le 

olmaktadır.

K�razda D.suzuk�� zararı ve yumurta bırakılan yer

 Mücadeles� :

Ø Meyveler olgunlaştığında hemen hasada 

başlanmalı ve hasattan sonra ağaç 

üzer�nde meyve bırakılmamalıdır.

Ø Yere dökülen meyveler toplanarak en az 30 

cm der�nl�kte çukurlara gömülmel�d�r.

Ø Zararlının bulunduğu alandan başka 

yerlere taşınmasına neden olab�lecek 

ek�pmanlar (Traktör vb) tem�z tutulmalıdır.

Ø Bahçelerde mümkün olduğu kadar salma 

sulama s�stem�nden kaçınılmalıdır.
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