
Türkçe ismi   : Doğu Meyve Güvesi
Bilimsel ismi : 

Ingilizce ismi : O
Konukçuları  : Şeftali, ayva, muşmula, kayısı, badem, armut ,elma
ve kiraz, vişne fidanları.

Cydia molesta (Busck.) ; Grapholita molesta (Lep.: 
Tortricidae)

riental fruit moth
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TANIMI, YAŞAYIŞI, ZARAR ŞEKLİ.

Kelebeğin ön kanatları kahverengimsi siyah, arka kanatları gri pullarla 
kaplıdır. Kışı olgun larva döneminde geçirir. İlkbaharda kışlayan döl 
erginleri çikmaya başlar, bu çıkış temmuz ayına kadar devam eder. Bu döl, 
sürgünlere zarar verir. Sürgün ucu 5-7 cm kadar kurur. Fidan çalılaşır. 2. Ve 
3. Döl meyvede zarar yapar. Meyve etiyle beslenen larva, olgun döneme 
geldiğinde meyveyi  terk eder. Meyveye giriş ve çıkış delikleri civarında 
zamklanma görülür. Delikler civarinda hastalık mantarları gelişir. Meyve 
çürür.

BİYOTEKNİK MÜCADELESİ
Şeftali bahçelerinde zarar görmüş sürgünlerin haftada bir kesilerek imhası zararlı yoğunluğunu düşürür. Meyve 
depoları, uygun kışlama depoları olduğundan, depolarda çürüyen şeftaliler gömülerek imha edilmeli. Depo 
temizliğine önem verilmelidir.
Feromon tuzakları, depolar civarına ve bahçelere asılarak ergin çıkış ve uçuşu takip edilir. Her döl için 
maksimum uçuştan 7 gün sonra, bu zararlıya ruhsatlı ilaçlardan biri ile ilaçlama yapılır. Bu amaçla yapılan 
mücadelede 3 tuzak / hektar kullanılır.
Organik tarım yapan pestisit kullanmak istemeyen üreticiler 3-4 adet/ dekar tuzak asarak. Kitle yakalama tekniği 
ile zararlı yoğunluğunu önemli ölçüde düşürmek mümkündür. Bu zararlı için şaşrtma tekniği de uygulanır, çok 
başarılı sonuçlar alınır.

ÜRÜN TANIMI
İÇERİK : (Z)-8-Dodecen-1-yl acetate 
ETKİ SÜRESİ: Hava sıcaklığına bağlı olarak 4-6 hafta.
KULLANILAN TUZAK GÖVDESİ : Delta ve kova tipi tuzak gövdeleri ile kullanılır.
AMBALAJ  :1 pakette;  9 adet feromon + 3 delta tuzak gövdesi + 9 yapışkan kart+ 3 askı teli bulunur.
SAKLAMA : Orjinal ambalajında 2 yıl (0-5 C)

KAPAR Bakla Zınnı Tuzakları  (BZ)

T.C.GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA 

KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN  

29.06.2006 TARİH VE 5561 RUHSAT NO SU İLE 

RUHSATLIDIR.
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