DEPO ZARARLISI GÜVELERE KARŞI
®
KAPAR Feromon Tuzakları

Ephestia kuehniella,(Lep. Pyralidae) : Mediterranean Flour Moth , Değirmen güvesi, un güvesi, un kurdu.
Ephestia elutella (Lep. Pyralidae) : Tobacco Moth ,Tütün güvesi, üzüm güvesi.
Ephestia figulilella (Lep. Pyralidae) : Raisin moth ,Kuru incir güvesi, Kuruüzüm güvesi, Üzüm güvesi.
Ephestia cautella (Lep.Pyralidae) : The Almond moth ,İncir kurdu, Kuruincir kurdu, Kuruincir güvesi, İncir güvesi.
Plodia interpunctella (Lep. Pyralidae) : Indian meal moth , Driedfruit moth, Kurumeyve güvesi, Antepfıstığı kuru
meyve güvesi, Ceviz-badem iç güvesi, İki renkli güve.
ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Ambar zararlıları, hububat, un ve makarna gibi undan üretilen maddelerde. Kuru üzüm, kuru
incir, kuru kayısı, iç fındık başta olmak üze re kuyu meyvelerde. Kestane, ceviz, antepfıstığı, yer
fıstığı, bade m, susam, ayçıçe ği vb. yağlı tohumlarda. Kakao, süt tozu, baharat, keçiboynuzu gibi
gıda maddele rinde ve kuru tütünde zararlıdır. Bu zararlılar, bulaştıkları ürünle rde ağırlık ve
kalite kaybına neden olurlar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma,kokuşma ortaya
çıkar.

DEPO ZARARLILARI İLE MÜCADELE
Temiz Ürün ;
Depo zararlıları ile mücadelede temel ilke temiz ambara temiz ürün koymak ve ürünü depolama
süresince bulaşmalardan korumaktır. Bu zararlılar doğada her zaman vardır. .Bu nedenle
ürünler hızla kurutulmalı ve ambara taşınmalıdır. Kurutma ve ambalajlama sırasında, bulaşma
olmaması için ışık tuzakları ve feromon tuzakları kullanılmalı. Bulaşma tespit edildiğinde
zaman kaybedilmeden, kimyasal mücadeleye geçilmelidir.
Temiz Ambar ;
Ambarda bir önceki yıldan kalan ürün artıkları temizlenir. Çuval, utu,sepet vb. ambalaj
materyali fümige veya imha edilir. Ürün ambara konulmadan önce, taban, tavan, ve duvardaki
yarık ve çatlaklar sıvanır. İç ve dış yüzeyleri kireçle badana yapılır. Pencere ve
havalandırmalara elek teli takılır. Ürün neminin %13 ün, ambar sıcaklığının 15 ºC nin altında
olmasına özen gösterilir.Ürün ambalajlı ve çuvallı ise ızgaralar üzerine konur. Dökme ise küçük
yığınlar yapılır. Ürünle duvar arasında 0.5 m boşluk bırakılır.
Organiktarımsalüretiminhiçbir aşamasındapestisitkullanılmaz. Bunedenle kültürel ve
mekanikmücadeleye önemverilir. Buamaçlaferomonve ışıktuzaklardaha sıkaralıklarla
asılır. Tespit ve kitle yakalama çalışmalarınaönemverilmelidir.
İyitarım,IPMve konvensiyonel tarımdadoluambarda bulaşmaolupolmadığı, dışarıdan
®

bulaşıkürüngetirilipgetirilmediğininbilinmesi için; KAPAR FEROMONTUZAKLARI
asılarakizleme yapılır. Şaşırtmave kitle yakalamatekniği uygulanır.
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