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®
KAPAR SALKIM GÜVESİ

Türkçe ismi   : Salkım Güvesi

Bilimsel ismi  : 

İngilizce ismi  :  

 Konukçuları   : Esas konukçusu asmadır. Defne,orman asması, hünnap, böğürtlen, konukçuları 

arasındadır.

Lobesia botrana (Lep., Tortricidae )

The European Grapevine Moth

TANIMI YAŞAYIŞI VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Erginlerin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır.Olgun larva 9-10 mm boyunda ,sarımsı yeşil 

renktedir.Dişiler yumurtalarını çiçek tomurcuklarına, çiçeklere ve çiçek saplarına,koruk ve meyvelere 

bırakırlar. Yeni çıkan larva tomurcuk ve çiçekle. 2. Döl larva korukta, 3. Döl larva olgunlaşmaya 

başlamış üzümle beslenir. Genellikle 3 döl verirler. Beslenmeleri sırasında üründe, kalite ve kantite 

kayıpları olur. Zarar görmüş, çiçek ve koruklar dökülür. Salkımlar, seyrekleşir. Salkımlarda saprofit 

mantarlar gelişir. Kalite bozulur.. 

MÜCADELESİ

Kimyasal mücadelesinde başarılı olunması için, her döl için ilk ergin uçuşunun saptanması 

önemlidir.  Her döl için, maksimum uçuştan 1 hafta sonra ruhsatlı ilaçlardan biriyle 

ilaçlama yapılmalıdır. Bu amaçla KAPAR®Salkım Güvesi feromon tuzakları, çiçek 

döneminden önce asılır ( 1adet/hektar) , hasada kadar bağda bulundurulur. Tuzaklar, 

haftada 1 sayılır, kaydedilir, sayımların karışmaması için, sayılan erginler ezilir. 

İlaçlamalarda faydalı böcekleri öldürmeyen biyolojik preparatların kullanılması tavsiye 

edilir.

Organik tarım, iyi tarım ve pestisit kullanmak istemeyen üreticiler biyoteknik mücadele 

yöntemlerini tercih etmelidirler. Bu yöntemler;

                     Kitle Yakalama Tekniği: Bu yöntemde, bağ içerisine 15-20 m aralıklarla 

delta tuzak, funnel tuzak, su tuzağı  vb.kurularak erkek ergin kelebekler yakalanır. 

Böylece, dişilerin yumurtaları döllemsiz olur. Açılmaz. Oldukça yüksek bir başarı elde 

edilir.

                      Şaşırtma Tekniği: Bu teknikte dişiler tarafından salgılanan, erkekler 

tarafından algılanan feromon denilen salgıların bağın her yerine bulaştırılması ile erkekler 

dişilere ulaşamaz. Yumurtalar döllemsiz olur. Bu amaçla, Isonet-L isimli bir ürün 

ruhsatlandırılmıştır. Bu teknikte çok yüksek başarı elde edilir.Geniş bilgi için sorunuz.

IPM, Organik , Konvensiyonel ve İyi Tarım  Uygulamalarında kullanınız.
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