Türkçe ismi : Elma içkurdu
Bilimsel ismi : Cydia pomonelle., Lep.Tortricidae )
Ingilizce ismi : Codling month
Konukçulari : Bata elma olmak üzere armut, ayva,
ceviz agaçlarinda zararli olur. Erik, kayisý ve þeftalide de görülür.
ORGANÝK TARIM VE ENTEGRE MÜCADELEDE

FEROMON TUZAKLARI
Günümüzde tarýmsal üretim sýrasýnda ortaya çýkan zararlý böceklerle yapýlan kimyasal mücadelenin insan ve
çevre üzerine olumsuz etkilerinin anlaþýlmasýnýn ardýndan, zirai mücadele ilaçlarýnýn kullanýmýný azaltmak için bir çok
biyoteknik yöntem geliþtirilmiþtir. Bunlardan biride feromonlarýn kullanýlmasýdýr.
Feromon, diþi böcekler tarafýndan salgýlanan erkeðin diþiyi bulmasýný saðlayan kimyasal maddelerdir. Bu
maddeler sentetik olarak üretilebilmektedir.
Feromon Tuzaklarý ise feromon emdirilmiþ bir kapsül ile kapsüle gelen böceðin yakalanmasýný saðlayan bir
KÝMYASAL MÜCADELEDE ; ÝLAÇLAMA ZAMANINI BELÝRLEMEK ÝÇÝN
FEROMON TUZAKLARININ KULLANILMASI.
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0

Böcekler çoðunlukla kýþý saklandýklarý yerlerde ergin, larva, pupa dönemlerinde
hareketsiz geçirirler. Ýlkbaharda havalarýn ýsýnmaya baþlamasý ile kademeli olarak çýkar, çiftleþir,
yumurta býrakýr. Sonbahara kadar birçok döl verebilirler. Her döl için ergin çýkýþý genellikle toplu
olur. Eðer, Zararlý böceklerin her dölü için toplu çýkýþ zamanýný bilir bundan yedi (7) gün sonra
(çiftleþme,yumurta býrakma ve yumurtanýn açýlmasý için gereken süre, kýsaca böcek
yumurtalarýnýn açýldýðý zaman) tavsiye dozunda ilaçlama yaparsak mücadele baþarýlý olur. Daha
az ilaç, emek, masraf yaparýz, çevreyi daha az kirletiriz, ürünümüzdeki ilaç kalýntýsý kabul
edilebilir sýnýrlarda olur.
Örnek : Yandaki çizelgeyi incelersek, 20.05.2002 de tuzaklar asýlmýþ, kýþlayan döl çýkýþý
11.06.2002 tarihinde 17 erginle en yüksek seviye ye ulaþmýþ. O halde ilaçlama 18.06.2002
(11.06.2002 + 7 gün) tarihinde yapýlmalýdýr. Ýkinci döl ergin uçuþu 23.07.2002 tarihinde 13 erginle
en yüksek seviyeye ulaþmýþ o halde ilaçlama 30.07.2002 (23.07.2002 + 7 gün) tarihinde
yapýlmalýdýr.
Ýnsektisitlerin etki süresi genellikle 15-20 gün kadardýr, bazý organik ve düþük toksisiteli
insektisitler 3-10 gün etkili olur sonra etkilerini kaybederler. Bu nedenle ergin uçuþu ile
kullandýðýnýz ilacýn etki süresini mukayese ediniz, ilaçlamalarý planlayýnýz
FEROMONLARIN MÜCADELE AMAÇLI KULLANIMI

Bu Biyoteknik yöntemde genel olarak iki uygulama þekli vardýr.
1. Kitle yakalama Tekniði : Bahçemizde veya tarlamýzda bizim için zararlý olan böcek türünün
erkeklerinin tamamýný yakalarsak, diþiler çiftleþemeyeceði için yumurtalarý açýlmaz. Zararlý böcek üreyemediði için
ürünümüzde zarar görülmez.
2. Þaþýrtma Tekniði : Erkek böceklerin diþileri, feromon adýný verdiðimiz koku maddelerini izleyerek
bulduklarýný biliyoruz. Bahçe veya tarlamýzý zararlý böceðin feromonu ile bulaþtýrýrsak erkekler diþileri bulamaz,
çiftleþme, üreme olmaz sonuçta ürünümüzde zarar meydana gelmez.
KAPAR® FEROMON TUZAKLARINI KULLANINIZ, TEKNÝK DESTEK ÝÇÝN ARAYINIZ
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